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CAPITOLUL 1 – 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. Managerii de 
caz, 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 
monitorizarea permanentă a progreselor înregistrate.  

Beneficiarii serviciilor de management de caz sunt:    
a. copiii separaţi definitiv sau temporar de familiile lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială, 
b. tinerii care au implinit vârsta de 18 ani si care beneficiază, in condiţiile legii, de 

protecţie specială, 
c. familia naturală, 
d. persoana/familia de plasament. 

 
 

Copii care au desemnat 
un manager de caz 

Abrevieri  
Măsura de protecţie 

Anul 2012 Anul 2013 
PF Plasament la familii sau persoane 608 595 

T Tutelă 50 42 

PAMP Plasament la asistent maternal profesionist 
(AMP) 

184 185 

PSR Plasament  la un serviciu rezidenţial (SR) 436 396 

PONG Plasament la o organizaţie neguvernamentală 
(ONG) 

132 121 

PDSR Plasament al copilului cu dizabilitate într-un 
serviciu rezidenţial (SR) 

90 84 

SS Supraveghere specializată 12 0 
PCPM 
PCZ 

Plasament la un centru de primire minori 
(CPM) sau un centru de criză (CZ) 

3 5 

 Total 1515 1428 
 
Se mai evidentiaza urmatoarele rezultate: 

 Se observă o uşoară scădere a numărului de copii cu măsură de protecţie specială în 
anul 2013 faţă de anul anterior. 

 Nu a mai fost instituită măsura supravegherii specializate pentru niciun copil în 
cursul anului 2013. 

 40 de copii care au stabilită măsura de protecţie la o persoană sau o familie, au fost 
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integraţi socio-profesional. 
 10 copii pentru care a fost stabilită masura de protectie la o persoana sau o familie, 
au fost reintegraţi in familie. 

 1 copil, care a avut stabilită masura de plasament, intr-un serviciu rezidential, la o 
organizatie neguvernamentala, a fost reintegrat in familie si 9 copii au fost integraţi 
socio profesional. 
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Dinamica cazurilor administrate in sistemul managementului de caz, este ilustrata 
in cele ce urmeaza: 
 
In anul 2013, au fost instrumentate 
1428 cazuri, din care:  

 In anul 2012, au fost instrumentate 
1514 cazuri, din care:  

Cazuri noi instrumentate: 123 
 

 Cazuri noi instrumentate: 142 

Cazuri finalizate: 160  Cazuri finalizate: 209 
  

1516

188 144

1514

142 209
1428

123
1600

1000

2000

Total

cazuri

Intrari Iesiri Anul

2013

Anul

2012

Anul

2011

Evolutia numărului de copii cu masură de protectie specială de la infiintarea 

serviciului de management de caz

Anul 2013

Anul 2012

Anul 2011

 



RAPORT DE ACTIVITATE D.G.A.S.P.C. ARAD - 2013 

SERVICIUL MONITORIZARE, STRATEGII 5 

In decursul celor 3 ani de oferire a acestor servicii, nu s-au inregistrat oscilatii 
dramatice a numarului de cazuri instrumentate. 
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CAPITOLUL 2 - SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE COPIILOR AFLAŢI ÎN 
RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI 

 
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.  

 
2013 

Cazuri 
instrumentate 

2012 
Cazuri 

instrumentate 
85 88 

 
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. 
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Ianuarie 
2013 

Cazuri 
noi 

intrate 

Ieşiri 2013 
Cazuri 

instrumentate 

 2012 
Cazuri 

instrumentate 
208 105 111 313  294 

 
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. 

 
2013 

Cazuri instrumentate 
2012 

Cazuri instrumentate 

 
56 

 
72 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 3 - SERVICII DESTINATE COPIILOR ŞI PERSOANELOR ADULTE 
VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE, ABUZULUI, NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII 

Este un serviciu ce sprijină şi asistă copiii, părinţii acestora si victimele violentei 
domestice pentru a face faţă dificultăţilor de natură psihosocială care afectează relaţiile 
familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, si a relatiilor maritale sau de 
convietuire comuna având ca ţintă prevenirea abuzului, a situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea şi integritatea membrilor familiei, a neglijării copilului de către persoanele 
care sunt responsabile pentru creşterea şi educarea copilului. 
Beneficiarii acestor servicii sunt: 

� copii, persoane adulte aflate in dificultate si victime ale violentei domestice; 
� familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare şi abandon a copilului; 
� copii, persoane adulte si victime ale violentei domestice a căror integritate fizică şi 
morală, sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon/abuz/neglijare, 
exploatare; 

2013 
Cazuri instrumentate 

2012 
Cazuri instrumentate 

 
147 151 
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� copii si persoane in situatii de criza. 
Serviciile de specialitate oferite constă în: 

o consiliere juridică, socială, psihologică pentru copilul abuzat, neglijat/persoanei 
victima a violentei domestice; 

o evaluarea psihologică a copilului aflat în situaţie de abuz; 
o evaluarea psihologică a persoanei victima a violentei domestice; 
o evaluarea gradului de risc din mediul de provenienţă al copilului abuzat, neglijat/ 
persoanei victima a violentei domestice; 

o analiza reţelei sociale din care provine copilul si colaborarea cu institutiile care prin 
competentele specifice au atributii in solutionarea situatiei descrise; 

o evaluarea relaţiilor copil-părinte/copil-persoană cu rol tutoral; 
o consiliere individuală şi de grup, sau demers suportiv în funcţie de caracteristicile de 
vârstă sau mentale ale clientului sau caracteristicile situaţiei de criză semnalate; 

o consiliere familială şi parentală acordată părinţilor copilului sau reprezentanţilor 
legali; 

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

 
Rezultate relevante: 

Anul 2013 Anul 2012 
204 copii 187 copii 
13 persoane adulte victime 
ale violenţei domestice 

 
Beneficiarii serviciilor 
destinate copiilor şi 
persoanelor adulte  
victime ale violenţei 
domestice, abuzului, 
neglijării şi exploatării 

10 persoane adulte victime 
ale violenţei domestice 

 
 A rămas constant numărul cazurilor de abuz şi neglijare care au necesitat 
intervenţie în regim de urgenţă, 30 de copii în anul 2013 şi 33  de copii în anul 2012. 

 
 A scăzut uşor, numărul copiilor, care au fost reintegraţi familial, în cursul anului 
2013, 86% din cazurile instrumentate (174 de copii) comparativ cu 94% din cazuri 
(166copii), împunându-se astfel luarea unei măsuri de protecţie pentru 30 de copii 
în anul 2013 şi pentru 11 copii în anul 2012. 
 
 

De 8 ani de zile, începând cu anul 2005, vine în sprijinul copiilor aflaţi în risc de abuz 
fizic, emoţional, sexual, neglijare şi exploatare un ansamblu de servicii furnizate prin 
telefonul de urgenţă 0257.983 – echipa mobilă. 

 
 În cursul anului 2013 au fost înregistrate 319 sesizări la telefonul copilului, 
comparativ cu anul 2012 când au fost înregistrate 131 de sesizări. 
 Au fost oferite 28 de sesiuni de consiliere telefonică, pentru a sprijini apelanţii, în 
depăşirea situaţiei de criză. 
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 Intervenţiile în situaţii de criză au fost realizate  printr-o echipă mobilă (compusă 
din specialişti ai instituţiei şi un reprezentant al inspectoratului judeţean de poliţie), 
care a înregistrat 57 de acţiuni în cursul anului 2013, în anul 2012, fiind înregistrate 78 
de astfel de acţiuni. 
 
 A crescut uşor  numărul copiilor pentru care s-a asigurat un adăpost în regim de 
urgenţă în cursul anului 2013, când au fost ocrotiţi 47 de copii, comparativ cu anul 2012, 
când au fost ocrotiţi 40 de copii. Pentru acesti copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, a 
căror integritate fizică şi morală a fost periclitată în familie, s-a asigurat un adăpost 
temporar, în regim de urgenţă, cu servicii de îngrijire, ocrotire, hrana, asistenţă 
medicală, activităţi de petrecere a timpului liber, activităţi recreative şi educativ – 
instructive, servicii de educare, alfabetizare (după nevoile identificate),  consiliere şi 
evaluare psihologică, asistenţă de specialitate. Pentru 22 dintre aceşti copii a fost 
necesară luarea unei măsuri de protecţie. 
 35 de copii care trăiesc în mediul stradal, care se confruntă cu situaţii de dificultate 
sau copii cu comportament predelincvent,  au solicitat asistare într-un serviciu 
specializat, în cursul anului 2013, comparativ cu 77 de copii în cursul anului 2012.  

 S-a menţinut constant numărul copiilor pentru care s-au oferit servicii de zi cu 
scopul prevenirii abandonului acestora, 18 copii beneficiind de aceste servicii în 
cursul anului 2013 şi 16 copii în anul 2012. 

 
 
 
 

CAPITOLUL 4 - SERVICII DE PREVENIRE A ABANDONULUI DESTINATE 
COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 

 
 În cursul anului 2011, prin intermediul unui proiect finanţat din fondurile 
nerambursabile ale Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European, s-a înfiinţat 
o echipă mobilă de recuperare destinată copiilor cu dizabilităţi din judeţul Arad. Aceasta 
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, şi gradului de handicap.  
 Recuperarea sau ameliorarea dizabilităţii copiilor aflaţi în familie se realizează 
prin: 

 Oferirea de servicii de consiliere şi demonstraţii practice, la domiciliu, familiei 
copilului cu dizabilităţi pentru  asigurarea transferului de competenţe către aceştia în 
vederea continuării recuperării copilului la domiciliu; 

 Oferirea de servicii de recuperare, terapie  copiilor cu dizabilităţi  la domiciliul 
acestora. 
 

Activitatea acestei echipe, în cursul anilor 2012 şi 2013, se reflectă în cele de mai jos: 
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Anul 2012 Anul 2013  

Copii 
existenţi 
la 
începutul 
anului,  
din care: 

Cazuri, 
noi 
intrate,  
din 
care: 

Cazuri 
finalizate,  
din care: 

Copii 
existenţi 
la  
sfaşitul 
anului,  
din care: 

Copii 
existenţi 
la 
începutul 
anului,  
din care: 

Cazuri, 
noi 
intrate,  
din 
care: 

Cazuri 
finalizate,  
din care: 

Copii 
existenţi 
la  
sfaşitul 
anului,  
din care: 

Din 
sistemul 
de 
protecţie 
socială 

3 2 4 1 1 2 2 1 

Din afara 
sistemului 

2 63 48 17 17 47 45 19 

 TOTAL 5 65 52 18 18 49 47 20 

 
Constatăm următoarele: 

 S-a menţinut relativ constant numărul copiilor cu dizabilităti, beneficiari ai echipei 
mobile de recuperare în anul 2012 când au fost înregistrate 70 de cazuri, faţă de anul 
2013 când au fost 67 de cazuri. 

           
Pentru copiii cu handicap ocrotiţi 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 pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, 
consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte 
persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale. 

 

Programe în 
cursul anului 

2013 

Existent la 
începutul  
Anului 

Intrări Ieşiri 

Existent 
la 

sfarsitul 
anului 

Cazuri 
instrumentate 
în anul 2013 

 Cazuri 
instrumentate 
în anul 2012 

Zi si 

recuperare  

18 31 27 22 49   

43 

Recuperare  74 74 97 51 148  174 

 TOTAL 92 105 124 73 197  217 

 
Se mai evidentiaza urmatoarele rezultate: 

 Se menţine relativ constant numărul copiilor cu handicap care beneficiază de 
programe de zi şi de recuperare. 

 Pentru niciun copil care a beneficiat de servicii de zi şi recuperare nu a fost 
instituită măsura de protecţie specială a plasamentului.   
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 197 de familii au beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice de 
recuperare a copiilor lor, în cadrul centrelor de zi şi recuperare. 
 

Incepând cu luna martie 2012, în judeţul Arad funcţionează primul centru destinat 
exclusiv copiilor cu autism şi familiilor acestora. Activităţile care s-au desfăşurat în 
cadrul Centrului de consiliere TSA, în anul 2013, au fost următoarele 
- evaluare iniţială pe următoarele arii : socializare, limbaj, autoservire, cognitiv, 
motric; 
- intervenţii de recuperare (timpurie); 
- organizarea de grupuri de socializare; 
- consilierea familiilor; 
-  organizarea de grup de suport pentru părinţii copiilor cu tulburări de spectru 
autist. 
- organizare de evenimente având drept scop creşterea vizibilităţii persoanelor cu 
tulburări de spectru autist si gradul lor de integrare în comunitate.  
Capacitatea centrului este de 10 copii, care beneficiază gratuit de servicii de intervenţie. 
În decursul anului 2013, au beneficiat în total 45 de copii şi familiile  

 
 Existenţi 

01.01.2013 
Intrări Ieşiri 

Existenţi 
31.12.2013 

Centru de consiliere TSA 17 28 2 43 

 
 
 
 

CAPITOLUL 5 - SERVICII OFERITE COPIILOR CU COMPORTAMENT 
PREDELINCVENT ŞI COPIILOR CARE SĂVÂRŞESC FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND 

PENAL 

 
 Pentru aceasta categorie de copii sunt oferite servicii specializate, constand în: 
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 menţionăm următoarele rezultate: 

    În cursul anului 2012 au fost asistaţi de către specialiştii instituţiei, în faţa 
organelor de cercetare penală, 110 copii sau tineri comparativ cu anul 2013 când au fost 
asistaţi 132 de copii sau tineri. 

 Au fost monitorizate 12 cazuri ale unor copii ce au savârşit fapte penale şi nu 
răspund penal. 
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    În cursul anului 2013, nu s-a luat nici-o măsura de supraveghere specializată. 
Aceasta constă 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.  

 Au fost realizate 2000 de materiale informative privind problematica 
domeniului, fiind distribuite 1200 dintre acestea. 

110 132

90

100

110

120

130

140

Anul 2012 Anul 2013

Copii asistaţi în faţa organelor
de cercetare penală

 
 

Mai putem evidenţia următoarele: 
 

Cazuri la 
începutul 
anului 
2012 

Cazuri 
sesizate  

Cazuri 
închise  

Cazuri 
la 

sfârşitul 
anului 
2012 

Total cazuri  
instrumentate 
în anul 2013 

Total cazuri  
instrumentate 
în anul 2012 

 
Copii cu 

comportament 
delincvent şi 
predelincvent 

123 97 39 181 220 106 

 
 Au fost semnalate de către părinţii copiilor, 83 de cazuri în anul 2013, spre 
deosebire de 64 înregistrate în anul 2012 

 28 de copii au fost luaţi în evidenţă în urma comunicărilor din partea Parchetului şi 
pentru comiterea unor fapte de natură penală în anul 2012  şi 12 cazuri  în anul 2013 

 14 cazuri au fost luate în evidenţă, în anul 2012,  în urma solicitărilor primite de la 
alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Arad şi 2 în anul 2013 
 

 Din totalul de 220 de cazuri: 
 60 de copii au comis fapte de natură penală, spre deosebire de 28 înregistrate în 
anul 2012 

 119 cazuri de comportament predelincvent au fost sesizate în anul 2013, spre 
deosebire de 78 în anul 2012 

 Doar pentru 2 copii a fost nevoie să se ia  măsura de protecţie a plasamentului în 
anul 2013, comparativ cu anul anterior când au fost instituite măsuri similare 
pentru 6 copii. 
 



RAPORT DE ACTIVITATE D.G.A.S.P.C. ARAD - 2013 

SERVICIUL MONITORIZARE, STRATEGII 12 

• Au fost realizate activităţi cu caracter educativ preventiv privind comportamentul 
deviant,  abandonul şcolar, consumul de alcool şi substanţe halucinogene prin 50 
de prezentări video, 5 ateliere de creaţie şi 150 de pliante distribuite. 

• Au fost desfăşurate programe de prevenire care să permită copiilor, părinţilor şi 
cadrelor didactice să devină activi în prevenirea comportamentului delincvent, la 
acestea participând şi 96 de persoane resursă din comunităţile participante la 
programe. 

• S-au desfăşurat acţiuni de conştientizare a serviciilor publice de asistenţă socială 
privind rolul acestora în informarea şi consilierea copiilor cu comportament 
deviant şi al familiilor acestora, fiind distribuite 400 de materiale informative. 
 

 

CAPITOLUL 6 - SERVICII OFERITE COPILULUI TRAFICAT, MIGRAT ŞI 

REPATRIAT 

 
Pentru copiii repatriati, migrati, traficati, separati temporar  de parintii lor sau 

exploatati prin munca se asigură asistenţă psihologică şi socială în scopul recuperării 
personale şi sociale şi asistenţă juridică, pentru a putea să îşi exercite drepturile. 

 
    În ceea ce priveşte serviciile oferite copiilor traficaţi, migraţi şi repatriaţi, 

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

 
Cazuistica instrumentată  Anul 2012  Anul 2013 

Victime ale traficului de persoane  11  12 

Suspiciune victime trafic de persoane  8  2 

Copii, cetăţeni români, întorşi de la frontieră, 

care nu întruneau condiţiile legale de părăsire a 

ţării 

 71  63 

Repatrieri de pe teritoriul altui stat minori 

romani/minori straini 

 27  2 

Acord repatriere  16  12 

Total cazuri instrumentate  133  91 

 
 
Mai pot fi evidenţiate şi următoarele rezultate: 

� Au fost monitorizate 53 de cazuri ale unor copii, după repatriere, comparativ cu 
anul 2012, când a fost monitorizat un singur caz. 
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� Copiii şi tinerii care beneficiază de aceste servicii de specialitate pot fi cazaţi 
temporar în sistem rezidenţial, primind şi 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. Astfel, in cursul 
anului 2013,  63 de copii au fost asistaţi în regim rezidenţial până la clarificarea 
situaţiei acestora. 

 

12

63

2
12

11
8

71

27

16

0

0

0

1

1

1

Anul 2013 Anul 2012

Acord repatriere

Repatrieri de pe teritoriul altui
stat

Copii, catateni romani, intorsi
de la frontiera, care nu
intruneau conditiile legale de
parasire a tarii
Suspiciuni - victime ale
traficului de persoane

Victime ale traficului de
persoane

 
 
 
 

CAPITOLUL 7 - 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.   
 



RAPORT DE ACTIVITATE D.G.A.S.P.C. ARAD - 2013 

SERVICIUL MONITORIZARE, STRATEGII 14 

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. 

 
Serviciile oferite acestei categorii de copii au dus la următoarele rezultate: 

• În urma desfăşurării activităţilor specifice, conform Ordinului 219/2006, emis de 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, pe parcursul anului, 39 
de primarii din cadrul Judetului Arad au transmis datele statistice, fiind luate în 
evidenţă 403 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 

Anul 2012 360 170 190 

Anul 2013 403 186 217 

 
• S-au elaborate si s-au implementat programme de informare si sensibilizare a 
comunitatilor locale pentru a preveni situaţiile de risc în care se află această 
categorie vulnerabilă de copii, s-au utilizat 1400 de material de informare care s-
au distribuit unui numar de 1105 beneficiari. 

• În 46% din cazurile monitorizate, ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate. 

 
 
 

CAPITOLUL 8 – MĂSURI DE PROTECŢIE ALTERNATIVĂ 

 
Sunt oferite servicii de protecţie alternativă: 
 

 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 
 
Serviciile oferite constă în:  
 se asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor 
adoptaţi şi familiilor biologice  
 se evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale ale familiilor care doresc să 
adopte  
 se fac propuneri cu privire la eliberarea atestatului de familie/persoană aptă să 
adopte 
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 se fac demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii 
nr. 273/2004 republicată, privind regimul juridic al adopţiei 
 se realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare 
 se informează şi se consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi 
consecinţele adopţiei 
 se monitorizează copiii adoptaţi si familiile adoptatoare pe o perioadă de doi ani de 
la încuviinţarea definitivă a adopţiei 

 
De asemenea au mai beneficita de masuri alternative: 

 copiii sau tinerii aflati în plasament si familiile de plasament, 
 precum şi copiilor care beneficiază de tutelă 

 
acestora le 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 si sprijin. 

 
În cele ce urmează, va sunt prezentate, cazurile instrumentate pe acest 

segment de activitate, in cursul anului 2013 comparativ cu anul 2012: 
 

Măsuri  Anul 2012  Anul 2013 

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

 608  600 

Tutele  50  43 
Deschiderea procedurii de adopţie  18  67 

Adopţii încuviinţate  18  10 
Familii atestate pentru adopţie  25  25 
Familii monitorizate post adopţie  58  42 
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Mai putem evidentia urmatoarele, in sprijinul adopţiei naţionale şi a recrutării de 
familii adoptive au fost organizate acţiuni cu caracter de informare şi promovare, astfel:  
� În lunile martie şi iunie s-au efectuat acţiuni de promovare a adopţiei, prin 
comunicate de presa si interviuri către comunitatea locala.  

� În luna iunie s-a organizat o întâlnire semestrială pentru promovarea adopţiei la care 
s-au pus bazele formării Asociaţiei Părinţilor Adoptatori din Arad şi la care au 
participat 32 de familii cu copiii adoptaţi. 

� În luna decembrie s-a organizat cea de-a doua întâlnire de informare şi promovare pe 
care o desfăşurăm semestrial, conform Ordinului 617/2012, art. 8, la care au 
participat 23 de copii adoptaţi şi 50 de persoane. Tot în cursul acestei luni, s-a acordat 
un interviu in cadrul căruia a fost prezentată situaţia adopţiilor pentru anul 2013, de 
asemenea, au fost încurajate familiile să adopte şi s-a desfăşurat campania  ”Porti 
deschise la adopţie”. 
 

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

 
Pentru aceştia, se urmăreşte identificarea, selectarea şi evaluarea familiilor sau 

persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti cu scopul ca aceştia să 
ofere copiilor aflaţi în dificultate un mediu de îngrijire familial în timp ce se fac 
demersuri pentru a identifica o familie permanentă pentru aceştia (familie biologică, 
extinsă sau adoptivă). 

 
2012 2013 Anul 

La data de:  
01 ianuarie 

La data de: 
31 decembrie 

La data de:  
01 ianuarie 

La data de: 
31 
decembrie 

Asistenţi 
maternali 
profesionişti 

99 102 102 106 

Beneficiari 
existenţi 

165 167 167 162 

48 33 
Maternitate 29 Maternitate 17 
Pediatrie 15 Pediatrie 11 
Centrul 
Maternal 

2 Centrul 
Maternal 

2 

Cazuri de copii  - 
Intrări  

Altele 2 Altele 3 
46 38 

Reintegrare 2 Reintegrare 2 
Plasament 3 Plasament 3 
Altele 1 Altele 2 
Tutelă 0 Tutelă 0 

Cazuri de copii  - 
Ieşiri 

Adopţie 11 Adopţie 13 
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ONG 8 ONG 7 
CTF 21 CTF 9 
CP 0 CP 2 

 
  

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

 S-a păstrat constant numarul copiilor care au avut a masura de plasament la 
asistent maternal profesionist în anul 2013 comparativ cu anul anterior, fiind 200 de copii 
ocrotiţi în anul 2013 şi 213 copii în anul 2012. 

 Au fost organizate 2 grupuri de suport cu participarea asistentilor maternali 
profesionisti din localităţile: Arad, Santana, Zimandu Nou, Alunis, Sag, Zadareni, Nadlac, 
Halmagiu, Sintea Mare, Sebis, Hontisor, Sagu, Semlac 

 Au fost realizate 500 vizite, la domiciliul asistentului maternal profesionist, in 
vederea monitorizarii activitatii acestora 

 A crescut numărul de AMP, de la 102 la începutul anului 2013 la 106 la sfârşitul 
anulului 2013  

 A scăzut cu 15 numărul de copii intraţi la AMP în anul 2013 faţă de anul 2012, 
de remarcat fiind mai ales scăderea numărului de copii intraţi din Spitalul Matern 

 Numărul de reintegrări, s-a mentinut constant, adică 2 reintegrari în anul 2012 şi 
2 in 2013  

 A crescut usor numărul de copii plecaţi în adopţie, respectiv cu 2 cazuri referite 
serviciului de specialitate. 
 

Cazuri noi INTRATE la asistenţi maternali profesionişti 

29

15
2

2

17

11

2

3

0

10

20

30

40

50

Anul 2012 Anul 2013

alte cazuri

Centrul maternal

Pediatrie

Maternitate

 
 

 
Cazuri IEŞITE de la asistenţi maternali profesionişti 
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CAPITOLUL 9 - 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 2013, comparativ cu 
anul anterior, este ilustrată în cele ce urmează: 

 

 

Locaţia Copii 
existenţi în 

luna 
ianuarie 
2013 

Intrări Ieşiri Copii 
existenţi 
în luna 
decembri
e 2013 

Total 
cazuri 

instrument
ate în 
cursul 

anului 2013 

 Total 
cazuri 

instrumen
tate în 
cursul 
anului 
2012 

CTF Sântana 130 13 25 118 143  141 

CSS Ineu 74 9 12 71 83  91 

CTF Lipova 142 20 19 143 162  158 

Complex de servicii 
sociale Sebiş 

10 4 4 10 14  10 

Centrul de plasament 
Oituz 

12 5 2 15 17   

Numărul total de copii 
ocrotiţi în regim 
rezidenţial 

368 51 62 357 
 

419  400 
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 Au fost instrumentate,  în cursul anului 2013, un număr de 419 de cazuri care au 
necesitat protecţie de tip rezidenţial, menţinându-se constant numărul acestora 
comparativ cu anul anterior când au fost înregistrate 400 de cazuri.  

 12 copii care au avut stabilită masura de plasament intr-un serviciu rezidential, 
au fost reintegraţi familial si 22 de tineri au fost integraţi socio profesional. 

 
Servicii de îngrijire rezidenţială pentru cuplul mamă-copil 

 
În cadrul unui serviciu specializat de asistenţă rezidenţială a cuplurilor mamă-copil, 

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 legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru 
asumarea responsabilităţilor parentale. Statistic, situatia se prezinta astfel: 
           

Anul 2013 Cazuri 

existente 

în luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Cazuri 

existente 

în luna 

decembrie 

Total cazuri 
instrumentat
e în cursul 
anului 2013 

 Total cazuri 
instrumentat
e în cursul 
anului 2012 

Copii 4 9 9 4 13  20 Cupluri 
asistate Mame 4 9 9 4 13  17 

Copii  5 4 5 4 9  13 Cupluri 
monitoriz
ate 

Mame 5 4 5 4 9  9 

           
Se mai evidenţiază următoarele rezultate: 

 În cursul anului 2013, au fost asistaţi 10 copii cu vârsta  cuprinsă între 0 şi 3 ani, 3 copii 
cu vârsta între 3 şi 7 ani. 

 Au fost asistate 11 mame majore şi 2 mame minore. 
 S-a realizat reintegrarea familială a 7 copii şi 7 mame. 
 Din totalul de 13 copii asistaţi, doar pentru 2 copii a fost necesară institurea unei 
măsuri de protecţia, plasament la un asistent maternal profesionist. 

 10 mame cu copii au solicitat doar servicii de consiliere, acestea beneficiind de 
îndrumare, informare şi sprijin material nemaifiind necesară asistarea rezidenţială 

temporară a  acestora.  
 

Servicii de îngrijire rezidenţială pentru copiii cu dizabilităţi 
Situaţia copiilor cu dizabilităţi ocrotiţi în servicii rezidenţiale, pentru activitatea 
anului 2013, se prezintă astfel: 
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Locaţia 

Copii 

existenţi 

în luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Copii 

existenţi 

în luna 

decembrie 

Total cazuri 
instrumentate 

in cursul 
anului 2013 

 Total cazuri 
instrumentate 

în cursul 
anului 2012 

CRRCD 26 3 6 23 29  33 

CPVărădia 
de Mures 

29 2 0 31 31  31 

Total 55 5 6 54 60  64 

            
    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 2013 când au 
beneficiat de ocrotire 60 de copii.  

    Au menţinut legătura cu familia, un număr de 10 copii cu handicap, ocrotiţi în 
serviciile de tip rezidenţial.  

 

 

 

CAPITOLUL 10 - 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 (D.G.A.S.P.C.); 

 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 2013, comparativ cu anul anterior, s-au oferit urmatoarele servicii: 
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Nr 
crt 

Activitate Rezultate obţinute 
În cursul anului 2013 

Rezultate obţinute 
În cursul anului 2012 

1 

 Evaluarea psihologică a 
copiilor pentru care se 
instituie măsura de protecţie 
specială a plasamentului 

- 60 Copii evaluaţi psihologic 
pentru instituirea măsurii de 
plasament/an 
 

- 64 Copii evaluaţi psihologic 
pentru instituirea măsurii de 
plasament/an 
 

2 
Evaluare psihologică a 
familiei de plasament 

 - 51 Familii evaluaţi 
psihologic pentru instituirea 
măsurii de plasament/an 
 

- 51 Familii evaluaţi 
psihologic pentru instituirea 
măsurii de plasament/an 

3 Evaluarea psihologică a 
copiilor/familiei aflaţi cu 
măsură de protecţie specială 
în sistem rezidenţial 

68 copii/tineri evaluaţi 
psihologic 
4 familii evaluaţi psihologic 
 

66 copii/tineri evaluaţi 
psihologic 
10 Familii evaluaţi 
psihologic/an 

4 

Evaluarea psihologică a 
copiilor aflaţi cu măsură de 
protecţie specială la asistent 
maternal profesionist 

- 167 Copii evaluaţi psihologic 
  
 

- 84 Copii evaluaţi psihologic 

5 
Evaluarea psihologică a 
copilului/familiei la cererea 
Instanţei Judecătoreşti 

 - 17 cazuri evaluate la cererea 
Instanţei Judecătoreşti /an 
 

- 18 cazuri evaluate la cererea 
Instanţei Judecătoreşti /an 

 
 

Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică: 
 

Nr 
crt 

Activitate Rezultate obţinute 
În cursul anului 2013 

Rezultate obţinute 
În cursul anului 2012 

1 

Consilierea 
psihologică a 
copilului şi a  
familiei de 
plasament 

- 61 Copii consiliaţi psihologic 
pentru instituirea măsurii de 
plasament/an 
- 59 Familii de plasament 
consiliaţi psihologic în vederea 
instituirii măsurii de 
plasament/an 
  

- 81 Copii consiliaţi psihologic 
pentru instituirea măsurii de 
plasament/an 
- 51 Familii de plasament 
consiliaţi psihologic în vederea 
instituirii măsurii de 
plasament/an 

2 

Consiliere psiho-
educaţională a 
copilului sau şi a 
familiei, care se află 
cu măsură de 
protecţie specială in 
sistem rezidenţial 

- 45 Copii / tineri consiliaţi 
psihologic/psiho-educaţional 
/ an 
- 13  Familii consiliaţi psiho-
educaţională /an 

-  

- 56 Copii / tineri consiliaţi 
psiho-educaţional / an 

- 10  Familii consiliaţi 
psiho-educaţională /an 

3 Consiliere familială - 67 beneficiari consiliaţi familial 
 

57 beneficiari consiliaţi familial 

 
Consiliere 
vocaţională 

-11 Fişe de consiliere psihologică -26 Tineri consiliaţi vocaţionali / 
an 
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Activitatea Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 
În anul 2013, în urma dezbaterilor şi audierilor din şedinţele Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Arad au fost discutate în total un număr de 1707 de cazuri, din 
care: 

Cazuri noi 2012 2013 

Plasamente la familii/persoane, rude gr. IV 29 12 

Plasamente D.G.A.S.P.C. 7 13 

Plasamente O.P.A. 1 4 

Supraveghere specializată 3 - 
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Reevaluări 2012 2013 

Menţinere plasament D.G.A.S.P.C. 25 35 

Menţinere plasament O.P.A. 13 4 

Menţinere plasament la familii/persoane, rude gr. IV 23 27 
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- revocare plasament fam./pers. rude gr. IV prin reintegrare în familia naturală    - 5 
- revocare plasament fam./pers. rude gr. IV prin efectul legii      - 29 
- revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia naturală     - 8 
- revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii        - 23 
- revocare plasament O.P.A. prin reintegrare în familia naturală      - 1 
- revocare plasament O.P.A. prin efectul legii:        - 7 
- eliberare atestate A.M.P.           - 35 
- solicitare avize favorabile de la alte C.P.C.         - 3 
- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap                       - 1492 
- respingere încadrare în grad de handicap:         - 6 
- respingere solicitare instituire plasament         - 2 
- eliberare adeverinţă de şcolarizare pentru copilul cu dizabilităţi      - 1 

 

 

Revocari 2012 2013 

revocare plasament fam./pers., rude gr. IV prin reintegrare în familia naturală 5 5 

revocare plasament fam./pers., rude gr. IV prin efectul legii 31 29 

revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia natural 18 8 

revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii 27 23 

revocare supraveghere specializată 10  
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revocare plasament O.P.A. prin reintegrare în familia natural 2 1 

revocare plasament O.P.A. prin efectul legii 2 7 
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Masuri 2012 2013 

eliberare atestate A.M.P. 49 35 

eliberare avize favorabile pentru alte C.P.C. 1  

solicitare avize favorabile de la alte C.P.C. 8 3 

eliberare certificate de încadrare în grad de handicap 1324 1492 

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 6 

eliberare adeverinţe de şcolarizare pentru copilul cu handicap - 1 

respingere solicitare instituire plasament - 2 
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CAPITOLUL 11 - 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; 

 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.  
 

In cursul anului 2013, au fost evaluati un numar de 1490 de copii cu dizabilitati , 
comparativ cu anul 2012 cand au fost evaluaţi un număr de 1583 de copii cu dizabilităţi în 
vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, după cum urmează: 

• grav cu asistent personal: 629 
•    grav fara asistent personal:   3 

 -    accentuat: 140 
 -    mediu: 711 
 -    uşor: 2 
          -    nu se încadrează: 5 
 

 

 

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

  

Situatia comparativa 
intre anii 2012-2013  
 

Grav cu 
AP 

Grav fara 
AP 

Accentuat Mediu Usor 

2012 602 0 133 674 6 

2013 629 3 140 711 2 
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Studiu comparativ între anii 2012-2013 în ceea ce priveşte tipul de handicap: 
 

 Handicap 
motor 

Handicap 
psihic 

Handicap 
senzorial 

Handicap 
asociat 

Altele 

Anul 2012 87 435 82 526 285 

Anul 2013 80 453 75 550 327 

 
 
În decursul anului 2013 s-au mai evidentiat urmatoarele: 

� 57 – au împlinit 18 ani 
�  8 –   decedaţi 
� 236 -  nu s-au prezentat la reevaluare, deşi au fost înştiinţaţi în scris; 
� 5 – nu se incadreaza 
� 78 - refuză părinţii încadrarea în grad de handicap.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situatia comparativa intre 
anii 2012-2013  
 

Varsta 0-3 ani Varsta 4-6 ani Varsta 7-11 
ani 

Varsta 12-18 

Anul 2012 509 203 290 413 

Anul 2013 540 233 310 402 
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DDOOMMEENNIIUULL  

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA 
DREPTURILOR PERSOANELOR 

ADULTE  
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CAPITOLUL 1  -  SERVICII  REZIDENŢIALE   
ŞI MANAGEMENT DE CAZ PENTRU  PERSOANE  ADULTE  CU  HANDICAP 

 
 Serviciile de tip rezidenţial au un caracter specializat în funcţie de nevoile şi 
caracteristicile persoanelor asistate. 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.  
 
 În anul 2013, în cadrul sistemului de protecţie de tip rezidenţial din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad au funţionat 10 
centre, şi anume:  

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păuliş; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gurahonţ; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Vărădia de Mureş; 
 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; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Hălmagiu – centru contractat spre ONG 
din anul 2012. 

 
SSiittuuaaţţiiee  ccoommppaarraattiivvăă  aa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr  îînnrreeggiissttrraaţţii  îînn  uullttiimmiiii  33  aannii::  

Nr. beneficiari 
Nr. crt. Centru 

2011 2012 2013 

1 C.I.A. Pecica 42 49 64 

2 C.I.A. Păuliş 8 7 15 

3 C.I.A. Vărădia 0 0 7 

4 C.I.T.O. Tabacovici 25 18 20 

5 L.P. Ceahlău 10 10 13 

6 C.R.R.N. Petriş 40 34 39 

7 C.R.R.N. Cuveşdia 43 37 39 

Total beneficiari 168 155 197 
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Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 201, în data de 29.08.2013 a 
fost înfiinţat Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Vărădia de Mureş. 
 

Pe parcursul anului 2013, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 
187/26.07.2013 a fost retras dreptul de administrare asupra imobilului în care 
funcţiona Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gurahonţ, centrul fiind astfel închis şi tot 
pe parcursul anului 2013 a fost suspendată activitatea în cadrul Locuinţei protejate 
Mierla. Beneficiarii din cele două centre au fost transferaţi către alte centre 
subordonate DGASPC Arad. 
   

SSiittuuaaţţiiee  ccoommppaarraattiivvăă  aa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr::  

Nr. beneficiari 
Nr. crt. Centru 

2011 2012 2013 

1 C.I.A. Gurahonţ 16 14 16 

2 L.P. Mierla 11 8 8 

Total beneficiari 27 22 24 

 
 

SSiittuuaaţţiiee  ccoommppaarraattiivvăă  aa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr::  

Nr. beneficiari 
Nr. crt. Centru 

2011 2012 2013 

1 C.I.A. Hălmagiu 35 30 30 

 
Solicitările de asistare adresate instituţiei noastre pe parcursul anilor 2011, 2012, 
2013: 
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Se observă că pe parcursul anului 2013 solicitările de asistare în centrele de 

tip rezidenţial au scăzut faţă de anul 2012 de la 31 la 20.  
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Au fost 16 cazuri închise, după cum urmează: 
 9 beneficiari au decedat; 
 1 beneficiar – reintegrat în familie; 
 6 beneficiari – au fost reintegraţi socio-profesional. 

 
Beneficiarii asistaţi în centrele rezidenţiale ale DGASPC au fost repartizaţi 

în centre în funcţie de nevoile acestora, astfel încât ei să poată beneficia de 
servicii specializate, adaptate nevoilor lor. Au fost asistati: 

 13 beneficiari în locuinţe protejate; 
 20 beneficiari în centrul de integrare prin terapie ocupaţională; 
 78 beneficiari în centre de îngrijire şi asistenţă; 
 116 beneficiari în centre de recuperare şi reabilitare . 

 

Repartitia beneficiarilor in centre specializate
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51%
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CAPITOLUL 2 -  EVALUARE INIŢIALĂ, EXTINSĂ, PREGĂTIRE ŞI FORMARE 
PREVOCAŢIONALĂ 

 

 În cadrul DGASPC Arad, în abordarea problematicii persoanelor cu 
handicap un rol important îl are sprijinirea acestei categorii de persoane pentru 
facilitarea integrării socio-profesionale, pentru formarea aptitudinilor şi abilităţilor 
profesionale care să permită angajarea în muncă a persoanelor defavorizate social. 

 
Beneficiarii serviciului de pregătire şi formare prevocaţională/evaluare 

extinsă au participat la bursele locurilor de muncă, organizate de AJOFM astfel: 
 bursa pentru femei; 
 bursa generala; 
 bursa absolventilor; 
 bursa tinerilor postinstitutionalizati. 
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Au beneficiat de serviciile de evaluare iniţială 117 persoane vulnerabile 

social, din care un număr de 27 de beneficiari au participat la activităţile specifice 
formării abilităţilor sociale legate de muncă şi a eficienţei personale, astfel: 

• servicii de evaluare extinsă – 7 beneficiari; 
• servicii de pregătire şi formare prevocaţională – 20 beneficiari. 
 

 
În urma evaluării celor 117 persoane vulnerabile social, s-a constat că acestea 

fac parte din următoarele categorii sociale:  
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CAPITOLUL 3  -  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, respectiv: 

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. 

Serviciile oferite în cadrul acestui compartiment, pun accent pe sprijinirea 
fiecărei persoane în obţinerea unui loc de muncă pe piaţa liberă şi pe acordarea 
măsurii de sprijin necesar asigurării succesului la locul de muncă. 

În cursul anului 2013, 60 de persoane vulnerabile social au beneficiat de 
servicii de angajare şi monitorizare, respectiv: 
 Participarea la Bursa locurilor de muncă  organizată de A.J.O.F.M. Arad; 
 Au fost sprijinite 60 persoane pentru  întocmirea  CV-urilor, scrisorilor  de 
intenţie, nota de consiliere, profil vocational în vederea angajării; 

 Au fost contactaţi 45 angajatori care au fost informaţi cu privire la beneficiile 
angajării unui persoane cu dizabilităţi conform legislatiei în vigoare; 

5; 4% 12; 10%
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 Monitorizarea beneficiarilor  la  locul de munca  prin rezolvarea unor conflicte 
aparute între aceştia şi colegii de serviciu, prin întrevederi cu angajatorii privind 
adaptarea lucurilor de muncă în funcţie de nevoilor persoanelor cu dizabilitaţi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 4  -  SERVICII  DE  EVALUARE  COMPLEXĂ  ŞI 
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE 

CU HANDICAP 

 
 

Pe parcursul anului 2013, s-a evaluat un număr de 8.284 cazuri, din care 
2.045 reprezintă cazuri noi, iar 6.239 reevaluări.  
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NUMĂR TOTAL 

8284 

CAZURI NOI 

2045 

REEVALUĂRI 

6239 

 
Din graficul de mai sus, în anul 2013 se observă o creştere de 0,94% a numărului de 

persoane cu handicap care au beneficiat de evaluare, faţă de anul 2012.  
 
La nivel de secretariat al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap au fost monitorizate 8286  dosare în registrul electronic, reprezentând 
datele cu privire la încadrarea în grad şi tip de handicap şi s-au eliberat certificatele 
de încadrare în grad de handicap şi programele individuale de recuperare, 
readaptare si integrare sociala care au fost transmise beneficiarilor. Dintre acestea, 
6241 dosare reprezinta revizuiri la termen şi 2045 sunt cazuri noi.    

În funcţie de încadrarea în grad de handicap, au fost emise certificate de 
încadrare astfel: 

 
• grav cu asistent personal • 1362 

• grav cu însoţitor • 448 

• grav fără asistent personal • 209 

• accentuat • 4748 

• mediu • 707 

• usor • 218 

 
Din totalul persoanelor evaluate, 592 de persoane nu s-au încadrat în 

criteriile medico-psiho-sociale. 
 

 
Numarul total de cazuri evaluate: 

 

 
Numarul de persoane încadrate în grad de handicap pe tip de deficienţă: 
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Repartizarea persoanelor evaluate în functie de statutul social: 

Fara venit Pensie 

urmas 

Pensie de 

invaliditate 

Pensie limita 

varsta 

Salariati Total 

2660 341 1755 3112 416 8284 

 

Repartizarea persoanelor evaluate în functie de gen: 

Femei Barbati Total 

4589 3695 8284 

 

 
 

CAPITOLUL 5  -  EVIDENŢĂ  ŞI  PLATĂ  PRESTAŢII  SOCIALE 

 

 În ceea ce priveşte acest domeniu, pe parcursul anului 2013 au fost oferite 
servicii astfel: 

 Au fost acordate un numar de 2.248 avize pentru optiunea facuta de 
persoana cu handicap în vederea angajării unui asistent personal sau a 
obţinerii indemnizaţiei de însoţitor; 

 Au fost eliberate adeverinţe – împuterniciri pentru un număr de 942 de 
decese; 

 Au fost distribuite un numar de 439 de roviniete emise pentru persoanele 
cu handicap; 

 S-a oferit consultanţă pentru 11.430 beneficiari care s-au adresat instituţiei; 
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 Au fost eliberate 1.537 legitimaţii pentru transportul în comun urban; 
 Au fost distribuite 38.819 bilete de călătorie interurbană gratuită cu autobuzul sau 

pe cale ferată. 

Din punct de vedere al evoluţiei numărului de  persoane cu handicap aflate 
în evidenţa DGASPC Arad, acesta a crescut cu 3,96 % faţă de situaţia existentă la 
31.12.2012, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 

 
Tabel. Nr. 1: Evoluţia comparativa a persoanelor cu handicap 

la 31.12.2012 faţă de 31.12.2013 
 

Explicaţii 31-12-2012 31-12-2013 Creştere 

% 

Persoane cu handicap GRAV, din care: 

- copii 

-adulti 

5.281 

525 

4.756 

5.540 

520 

5.020 

+4,90% 

Persoane cu handicap ACCENTUAT, din care: 

- copii 

-adulti 

5.913  

120 

5.793 

6.199  

122 

6.077 

+4,84% 

Persoane cu handicap  MEDIU, din care: 

  - copii 

-adulti 

1.410 

626 

784 

1.326 

642 

684 

-5,96% 

Persoane cu handicap USOR, din care: 

- copii 

-adulti 

150 

0 

150 

194 

0 

194 

+29,33% 

Copii cu handicap HIV / SIDA beneficiari de 
alocaţie de hrana 

7 7 0 

 

 

Total persoane cu handicap beneficiare 

 

 

12.761 

 

13.266 

 

+3,96% 

Indemnizaţii de însoţitor pentru pers. cu 
handicap vizual 

 

1.322 

 

1.339 

 

+1,29%  

 
Prin comparaţie cu anul 2012, din bugetul total alocat D.G.A.S.P.C. Arad 

până la data de 31.12.2013, în temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
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protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost efectuate 
urmatoarele cheltuieli: 
  

Indicator Plati  la 
31.12.2012 

Plati la 
31.12.2013 

Crestere 

BUGET AJPS 41.681.297 43.979.755 + 5,51 % 

din care:    

Indemnizatii pers.hand.GRAV 11.068.673 11.371.336  

Indemnizatii pers.hand.ACCENTUAT 11.055.011 11.525.335  

Buget complem.pers.hand.GRAV 5.511.662 5.669.688  

Buget 
complem.pers.hand.ACCENTUAT 

4.616.022 4.808.802  

Buget complem.pers.hand.MEDIU 479.529 467.163  

Alocatie hrana copii HIV/SIDA 26.455 26.741  

Indemniz.însotitor nevazatori 8.594.779 9.776.740  

Taxe postale 329.166 333.950  

BUGET DPPH, din care: 1.240.885 1.330.730 +7.24 % 

TRANSPORT INTERURBAN 1.180.375 1.285.539  

DOBANZI CREDITE 60.510 45.191  

 

TOTAL PLATI: 

 

42.922.182 

 

45.310.484 

 

 

+ 5,56 % 

  
Creşterea ponderii cheltuielilor efectuate per total cu 5,56 % la finele anului 

2013 faţă de anul 2012, se explică îndeosebi prin majorarea indemnizaţiilor de 
însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual grav începând cu data de 01.01.2013, 
creşterii preţurilor la transportul interurban, dar şi creşterii numărului de beneficiari 
cu handicap grav şi accentuat din evidenţă. 

 

 
 
 
 

PROGRAME EDUCATIV-PREVENTIVE 
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În cursul anului 2013, în cadrul instituţiei noastre au fost organizate o serie de 
programe şi acţiuni, cum ar fi: 
–Spectacol caritabil “Acceptă, Ajută, Iubeşte!” în parteneriat cu  Asociatia de Tineret 
Semper Excelsius în scopul strângerii de fonduri pentru copiii diagnosticaţi cu 
tulburări de spectru autist din cadrul Centrului de Consiliere şi Asistenţă Specializată 
pentru Copiii cu Tulburări de Spectru Autist şi Familiile Acestora 
-Proiect umanitar ,, Nouă ne pasă. Ajuta-ti aproapele !”- cu implicaţia a 100 de voluntari în 
cadrul proiectului 
-Acţiunea ”Daruri de Paşti” în parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi 
-Târg caritabil cu ocazia sărbătorilor pascale în vederea ajutorării unor familii cu nevoi 

                                   
 

-Campania umanitară-,,Traieşte magia Craciunului , daruind!”-beneficiari 60 familii si 
160 copii din comunitatile defavorizate din judet 
-Activitate cu ocazia ”Zilei internaţionale a copilului cu dizabilităţi” prin care  câtorva 
familii cu copii cu dizabilităţi, le-au fost oferite cadou alimente, haine, rechizite, etc. 

 

         
 

-Campania „Frica nu înlocuieste respectul...spune nu violentei in familie” în parteneriat 
cu Inspectoratul de Politie Judetean 
– Eveniment caritabil “Schimburi dulci cu gust de caritate”, cu scopul strângerii de 
fonduri pentru copiii diagnosticaţi cu autism şi copiii proveniţi din medii 
defavorizate (familii monoparentale, familii sărace)  
- Programe desfăşurate cu ocazia „Zilei de 1 Iunie” – ieşire în Parcul copiilor, 
concursuri, programe de cantece şi poezii, serbări etc. 
- Aniversarea zilelor de naştere 
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Acţiuni cu caracter preventiv-educativ:  
- În colaborare cu ANCOM – Istoria comunicaţiilor si tele-comunicaţiilor- actiuni cu 
participanti din centrele de copii 
– Campanie de Constientizare a Autismului: “Colorează-mi Lumea!”, în parteneriat cu 
Integra– Asociatia persoanelor cu dizabilităţi mentale, în vederea constientizării 
problematicii autismului de către comunitate, informarea comunităţii despre 
tulburarea de spectru autist astfel crescând gradul de integrare a copiilor cu autism.  

                     
-„Ziua lumânărilor aprinse” – această acţiune s-a desfăşurat împreună cu Asociaţia 
Română Anti Sida; 
- Programe organizate în fiecare centru (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”; 
-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 
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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. 
-Activităţi de educaţie igienico-sanitare pentru copiii străzii; 
-Participare la ,,Olimpiada de Religie”editia a VII-a Pitesti-Participare la Campania de 
conştientizare a opiniei publice referitoare la Ziua Internaţională a persoanelor cu 
Sindrom Down desfăşurată la Galleria Arad 
Campanii de ecologizare: 
-Predare maculatură; 
-Participarea beneficiarilor la diferite acţiuni de ecologizare ce au avut loc pe raza 
judeţului Arad 
Acţiuni sportive:  
-Cupa Prieteniei la fotbal – editia a VIII – la acţiune au participat participanţi, 
beneficiari ai sistemului de protectie şi parteneri din scolile de masa 
-Cupa Prietenia- a IX –a ediţie  la Beliu în parteneriat cu şcoli din Ineu şi Beliu 
-Concursuri sportive organizate în centre 
-Standul ,,Apollo” Baile Felix –în colaborare cu CJ Arad 
-Târgul sportului arădean editia II  
Organizarea de excursii şi tabere: 

� S-au organizat excursii la:  
-mânăstiri: Sinaia, Cozia si Curtea de Arges,  Biserica Neagra-Brasov, Catedrala 
Reintregirii si Catedrala romano-catolica din Alba Iulia  
-Căsoaia; 
-drumeţii la Cetatea Deva, Castelul Peles, Statiunea Sinaia Cota 2000, Poiana 
Brasov, Arsenal Park Orastie, Cetatea si Muzeul Unirii Alba Iulia 

� Taberele : 
-Tabara in Elvetia cu vizitarea orasului Neuchatel, La –Chaux –de- Fonds,orasul 
Basel si gradina zoologica, organizata la iniţiativa Asociatiei Pierrom-Elvetia. 
Acţiuni cultural-educative:  
-Vizionari film 3D –Atrium Mall Arad 
-Spectacole la Teatrul ,,Ion Slavici”Arad şi Teatrul de Marionete Arad 
-Colaborare cu biblioteca judeteana ,,A. D. Xenoplol”- ce a constat în audiţii de  
povesti  cu ajutorul aparatului –Player E-Daisy  
-Participare la a X-a aniversare a Asociatiei ,, Pierrom” din Elvetia- concerte, 
spectacole de teatru, dansuri populare elvetiene si româneşti 
-Participare la spectacolele organizate de Primaria Arad 
-Serbări cu ocazia: Mărţişorului, a Zilei de 8 Martie şi a sărbătorilor de Crăciun 
-Activităţi specifice Sărbătorilor de Paşti – copiii din centre au încondeiat ouă, s-au 
bucurat de prezenta actorilor de la teatrul de Păpuşi „Soso şi Nuţi”;  
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-Participare concert de colinde „ Tronos” corul Patriarhiei Romane 
-Concert de Crăciun la centrul „Ghiocelul” cu sprijinul corului elevilor de la 
Seminarul Teologic Ortodox Arad şi 2 instrumentiste de la Filarmonica Arad; 

                                        
 
-activităţi  creative 
-cu ocazia zilei de 1 Martie şi 8 Martie s-au realizat felicitări şi mărţişoare  
-Activitate de confecţionare de mărţişoare de 1 Martie – ziua „Ghiocelului” cu copii 
ajutaţi de personal şi voluntari; 
-confecţionarea de felicitări şi de ornamente pentru sărbătorile de Paşte, confecţionarea 
coşuleţelor pentru iepuraş, confecţionarea de felicitări cu Moş Crăciun şi ornamente pentru 
sărbătorile de Crăciun,. 
- 1 Iunie “Desene pe asfalt”-Faleza Mureşului 
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APLICAREA POLITICILOR SOCIALE LA NIVEL JUDEŢEAN 
INTERDEPENDENT CU NEVOILE SOCIALE LOCALE, ÎN COLABORARE CU 

PARTENERII SOCIALI  

 
I. Elaborarea Strategiei judeţene 

Conform Legii 292 din 20 decembrie 2011 Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului ”elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile 
locale identificate, strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor 
sociale după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi 
a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor”. Pentru a susţine această atribuţie, 
Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi 
relaţia cu organizaţiile neguvernamentale, pe parcursul anului 2013, a făcut 
demersuri în vederea consultării furnizorilor publici şi privati din judeţul Arad cu 
privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judetului Arad 
2014-2020.Astfel: 

� S-au întocmit solicitări către autorităţile adminsitraţiei publice locale pentru 
propuneri privind Strategia; 

� S-a organizat o întâlnire cu serviciile DGASPC Arad pentru propuneri 
privind Strategia; 

� S-a organizat o întâlnire ONG-urile din judeţ, pentru propuneri privind 
Strategia; 

� S-a centralizat procesul de evaluare a nevoilor de servicii sociale identificate 
la nivel judeţean de către autorităţile adminsitraţiei publice locale ; 

� S-a realizat cartografierea serviciilor sociale judeţene; 
� S-a realizat radiografierea nevoilor sociale ale grupurilor vulnerabile din 
judeţul Arad, analiză realizată de Institutul pentru Politici Politici Publice Bucureşti 

� S-au propus obiective strategice prin intermediul strategiei judeţene; 
� S-a propus spre aprobare Consiliului Judeţean. 
 

II. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă 

Instituţia realizează continuu demersuri în scopul dezvoltării instituţionale prin 
diferite finanţări nerambursabile, interne şi externe. În anul 2013, au fost 2 proiecte 
aflate în implementare, şi anume: 

� Proiectul ”Egalitate de şanse la o viaţă împlinită”; 

şi 

� Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea centrului de criză”. 

Activitatea instituţiei din domeniul dezvoltării şi implementării de proiecte este 
reflectată în fişele anexate prezentului raport, pentru proiectele la care instituţia este 
aplicant principal sau partener, aflate în diferite stadii în perioada raportată:  în 
implementare şi finalizate.  
Pe lângă aceste proiecte, instituţia, în anul 2013 s-a implicat ca şi colaborator în 

proiecte ale altor organizaţii:  
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1. Implicarea şi sprijinul acordat de către D.G.A.S.P.C. Arad, în calitate de 
participant în cadrul proiectului „Femei pentru femei” – Program naţional de 
calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter, proiect 
cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013. Obiectivul general al proiectului 
este de a pune bazele unui sistem public standardizat în domeniul îngrijirii şi 
educării copiilor pe timpul zilei, permiţându-le astfel femeilor-mame 
participarea pe piaţa muncii sau continuarea studiilor. Proiectul de referă la 
standardizarea formării profesionale a celor ce acordă îngrijiri copiilor, adică 
bonelor şi baby-sitterilor, precum şi stabilirea unui mecanism funcţional de 
monitorizare a activităţii acestora, pentu asigurarea calităţii serviciilor de 
baby-sitting.O reţea care să ofere servicii asigurate de bone calificate şi 
acreditate, cu acoperire în toate judeţele, pentru a răspunde nevoii populaţiei. 

Activitea DGASPC Arad în cadrul proiectului pentru anul 2013, a constat în: 
� cursuri de calificare pentru femei pentru ocupaţia de baby-sitter în judeţul 
Arad. 

Proiectul s-a finalizat în 30.09.2013 
2. Sprijinirea implementării proiectului ”CREŞTEREA ŞANSELOR DE 

INTEGRARE PROFESIONALĂ A TINERILOR care părăsesc sistemul de ocrotire 
la împlinirea vârstei de 18 ani din 3 regiuni ale ţării”, finanţat de, FSE prin 
POSDRU 2007-2013 Axa Prioritară: 6. Promovarea Incluziunii sociale, Domeniul 
major de intervenţie – 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii, în baza unui protocol de colaborare cu Asociaţia 
Tinerilor Întreprinzători Concordia din Sighetul Marmaţiei, Maramureş, 
iniţiatorul proiectului. Obiectivul general al proiectului este consolidarea 
capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine a tinerilor care 
urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului din 3 
regiuni, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Activitea DGASPC Arad în cadrul proiectului pentru anul 2013, a constat în: 
� acordarea de suport în formarea profesională a 34 de tineri care urmează să 
părăsească sistemul de protecţie, şi a altor categorii de persoane vulnerabile 
social, din judeţul Arad, în formare a deprinderilor de viaţă independentă şi 
monitorizare post integrare a tinerilor.  

� Acordarea de suport în organizarea de 9 seminarii de informare în judeţul 
Arad cu privire la activităţile proiectului 

� Participare la Conferinţa finală în cadrul proiectului cu rol de diseminare a 
rezultatelor proiectului la care au participat prodesionişti DGASPC Arad din 
serviciile de specialitate. 

Proiectul s-a finalizat în data de 31.05.2013 
3. În cursul anului 2013, DGASPC Arad a asigurat sustenabilitatea serviciilor în 
cadrul proiectului ”ProAct- măsuri active pentru integrarea profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi”, POSDRU 103/5.1/G/75711, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeşte în oameni”, finalizat în luna 
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decembrie 2012. 
� S-a asigurat monitorizarea profesională a unui număr de 55 persoane cu 
dizabilităţi, în vederea identificării şi obţinerii unui loc de muncă, pe piaţa 
liberă a muncii. 

� Au fost evaluate un număr de 12 persoane cu dizabilităţi, utilizând  
instrumentul de evaluare a potenţialului de muncă, CASPER, care oferă o 
evaluare psihologică individuală şi o evaluare şi selecţie de personal. 
 
III. Promovarea parteneriatului public-privat  
DGASPC Arad are convenţii de colaborare/parteneriate încheiate cu peste 60 

asociaţii şi fundaţii. Dintre domeniile în care s-au încheiat parteneriate public-privat 
amintim: promovarea drepturilor copilului; promovarea adopţiei; promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; promovarea drepturilor persoanelor 
vârstnice; în servicii de sprijin –sprijin metodologic, implementarea 
managementului de caz, informare şi schimb de date şi consultanţă; în activităţi 
socio-educative şi de socializare; în terapii educaţionale; voluntariat; în punerea la 
dispoziţie de case tip familial; în asigurarea formării, conform standardelor; în 
creşterea egalităţii de şanse pe piaţa muncii şi a gradului de independenţă prin 
formare vocaţională, instruire profesională, asistenţă personală, terapie 
ocupaţională şi psihoterapie; şi realizarea de programe şi activităţi  de prevenire. 
Motivaţia dezvoltării parteneriatului public privat a apărut din nevoia eficientizării 
serviciilor oferite, a reducerii efortului financiar public şi de a aplica legislaţia, odată 
cu apariţia standardelor de calitate. 

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 contractarea serviciilor sociale se realizează de către Consiliul 
Judeţean Arad, iar DGASPC Arad oferă suport şi consultanţă în procedura de achiziţie 
direct. Astfel, în 2013 s-a acordat suport pentru 3 proceduri realizate de Consiliul 
Judeţean Arad 

IV. Activitatea de monitorizare a beneficiarilor 
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 
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serviciilor oferite de DGASPC Arad. Baza de date se salvează pe serverul de 
la sediul Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Datele se pot vizualiza 
de către toate direcţiile din ţară. 

În baza de date CMTIS se operează date care actualizează: 
� 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); 

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

Administrarea aplicaţiei D-Smart se asigură la nivelul DGASPC Arad şi constă în 
implementarea versiunilor/modificărilor noi (13 versiuni în 2013) la fiecare 
utilizator de aplicaţie, depistarea şi rezolvarea problemelor de operare a 
utilizatorilor, modificarea rapoartelor şi salvarea zilnică a bazei de date.  

Numărul mare de versiuni implementate se datorează punerii în aplicare a 
Ordinului 1106/2011 pentru constituirea Registrelor electronice privind persoanele 
cu handicap, DGASPC Arad având obligaţia de a constitui un registru electronic 
propriu privind persoanele cu handicap, care să fie transmis lunar către Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilităţi. 

Scopul registrului este de a integra într-un depozit de date central toate 
informaţiile existente în bazele de date ale DGASPC - urilor din ţară, de a fi un 
sistem informatic unitar de colectare/ raportare a acestor date şi de a oferi suportul 
informaţional pentru deciziile şi politicile cu impact asupra activităţilor a căror 
realizare se află în responsabilitatea beneficiarului registrului. În urma convenţiei 
încheiată între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice prin Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi şi Consiliul Judeţean 
Arad, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, în anul 2013 s-
au efectuat 8 exporturi de date către Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. 

Actualizarea informaţiilor din cele două baze de date este realizată de 
personalul din umătoarele structuri ale instituţiei: 

� Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială 
şi incluziune socială (CMTIS, D-Smart), 

� Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului şi al 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CMTIS, D-Smart), 

� Serviciul de evaluare complexă a copilului (D-Smart), 
� Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (D-Smart), 
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� Compartimentul de evidenţă şi plată prestaţii sociale (D-Smart) 
În medie, în baza de date CMITS  sunt înregistraţi 3.250 beneficiari pe lună, iar 

în D-SMART 12.010 beneficiari pe lună. 
 De asemenea, Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori 
asistenţă socială şi incluziune socială se ocupă de administrarea paginii de internet 
a instituţiei, fiind postate pe site anunţuri şi informări referitoare la activităţile 
instituţiei; dar şi acordarea de asistenţă IT. 
 
 
 
 

ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 
Activitatea de achizitii publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta 

Sociala şi Protectia Copilului Arad se organizeaza şi se desfaşoară în cadrul 
Compartimentului Achizitii Publice, condus de către directorul general adjunct 
economic. 
În decursul anului 2013 s-au demarat proceduri de achizitie publică la 

programele: 
� Extinderea serviciului de evaluare şi îngrijire a copilului care a savarsit fapte 
penale prin infiintarea unui centru multifunctional de consiliere; 

� Dezvoltare de structuri ale economiei sociale in regiunile N-V;S-V; Oltenia si 
Vest; 

� Proiect Extindere si reabilitare Centrul de criză–Udrea; 
� Egalitate de şanse la o viaţă împlinită. 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie publică în anul 2013 au fost depuse 
6 contestaţii: 

 4 contestaţii la obiectivul: -Proiect Extindere si reabilitare Centrul de criza –
Udrea, din care: două fiind considerate ca nefondate ,una admisă în favoarea 
contestatarului cu reluarea procedurii de evaluare, şi una respinsă. 

 2 contestaţii la obiectivul:- Consumabile de birou: una privind termenul de 
livrare a produselor care a fost solutionată în favoarea DGASPC ,iar una 
privind achiziţia de produse OEM, neremanufacturate, aceasta fiind 
solutionată în favoarea contestatarului, ca urmare am fost nevoiti să 
achizitionăm consumabile de birou(tonere si cartuse) remanufacturate, 
reincărcate. 

Pe parcursul anului 2013 au avut loc 3 achizitii pe OUG 34/2006, art. 198,lit b - la 
obiectivele: 

� 1 achiziţie la servicii de pază privată pentru Centrele Oituz, CITO si Centrul 
Maternal, 

� 2 achiziţii la formare profesională pe proiectul- Egalitate de sanse la o viaţă 
împlinită 



RAPORT DE ACTIVITATE D.G.A.S.P.C. ARAD - 2013 

SERVICIUL MONITORIZARE, STRATEGII 48 

În cursul anului 2013 au avut loc un număr de 88 proceduri: 
 

Nr crt Denumire 
procedura 

Tipuri de proceduri Total 

1 Achizitii directe Produse 
Servicii 
Lucrări 

31 
33 
8 

2 Cerere de oferta Produse 
Servicii 
Lucrari 

10 
1 
1 

3 Licitatii Produse 4 
În anul 2013 constrângeri au intervenit în respectarea termenelor privind 

achiziţiile datorită modificărilor survenite în SEAP cu privire la termenele de 
publicare şi conţinutul documentatiei de atribuire, care a fost modificat în luna 
septembrie. 
 
 
 
 

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 desfăşoară trei activităţi distincte şi anume: activitatea 
financiară, activitatea contabilă şi salarizarea. 
În anul 2013, serviciul contabilitate 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 în cursul anului 2013 documentele financiare 
necesare scrierii programelor cu finanţare externă si evidenţa tuturor operaţiunilor 
derulate prin casierie si conturile deschise la Trezoreria Statului prin care se deruleaza 
aceste programe , 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 5392 mii lei in cursul anului 2013 am avut  in 
derulare urmatoarele proiecte: 

 
Denumire proiect  

Egalitate de sanse la o viata implinita In implementare 
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Dezvoltarea de structuri ale 
economiei sociale regiunile NV, SV 

Oltenia si Vest 

Finalizat luna mai 
2013 

Practipass – Protectia copilului de la 
teorie la practica 

Finalizat luna 
februarie 2013 

POSDRU  
Extinderea Serviciului de evaluare si 

ingrijirea copilului 
Finalizat luna mai 

2013 
Reabilitare si extindere Centrul de 

Criza 
In implementare 

POR  
 
Pentru anul 2013 bugetul la capitolul 68.02 a fost de 74.880 mii lei , aprobat prin 

HCJ Arad nr.40/27.03.2013, si rectificat conf HCJ nr.295/18.12.2013 , iar in anul 2012 a 
fost de 73.267 mii lei, cele două bugete având următoarea detaliere: 

 
Denumire indicator Buget 2012 Buget 2013 
Cheltuieli de personal 12.001 13.581 

Cheltuieli bunuri si servicii 11.000 10.819 
Finanţare drepturi persoane cu handicap 43.245 45.692 

Cheltuieli asistenţă socială 340 340 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 

6.681 5.392 

Cheltuieli de capital  - 
   

 
Faţa de bugetul aprobat, plăţile efectuate la 31.12.2013  detaliate pe tipuri de 

cheltuieli se prezinta astfel: 
 

Denumire indicator Credite 
aprobate 

Plati 
efectuate la 
31.12.2013 

Cheltuieli de personal 13.581 13.563 
Cheltuieli bunuri si servicii 10.819 10.792 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 45.692 45.310 

Cheltuieli asistenţă socială 340 322 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 

5.392 1.771 

Cheltuieli de capital   
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ACTIVITATEA DE MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE 

 
Responsabilitatea Serviciului resurse umane, securitate şi sanatate în munca 

este de a aplica legislaţia în domeniul recrutării, selecţiei, angajării, organizării 
personalului la nivel de institutie. Astfel, serviciul gestionează posturile din cadrul 
institutiei, prin verificarea statelor de funcţii, a corectitudinii întocmirii şi ocupării 
acestora, a îndeplinirii condiţiilor de pregătire şi vechime a personalului, a stabilirii 
salariului de bază. Serviciul conduce, coordonează, asigură şi întocmeşte toate 
lucrările şi documentele de resurse umane sub forma cărora se materializează 
raporturile de muncă şi contractuale ale salariaţilor şi asigură punerea în plata 
retribuţiei în funcţie de activitatea depusă.  

În cursul anului 2013 s-au desfasurat activităţi de angajare de personal 
calificat în domeniul socio-uman în cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC 
Arad, astfel organizându-se 9 concursuri pentru personalul contractual respectând 
regulamentul de organizare şi desfaşurare a examenelor. În urma acestor concursuri 
au fost angajate 24 persoane pentru care s-au întocmit dosarele personale; dispoziţii 
de angajare; contractele individuale de muncă şi s-a asigurat punerea lor în plată. 
De asemenea, a fost organizat 1 examen de promovare în urma cărora au promovat 
în grad profesional un număr de 16 persoane angajate cu contract individual de 
muncă şi 5 persoane au trecut perioada de debut.  

Pentru funcţionarii publici s-a organizat 1 examen de concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice temporar vacante, 2 examene de promovare în funcţie 
publică de conducere vacante, 2 examene de promovare în grad profesional în urma 
căruia au promovat în grad superior un număr de 14 funcţionari publici, iar 2 
funcţionari publici în urma absolvirii facultăţii au promovat în clasă. Pentru un 
număr de 40 persoane au fost întocmite dispoziţii noi de numire în funcţie publică 
cu modificarea salariului şi punerea lor în plată precum şi comunicarea acestora la 
ANFP . În urma avizului ANFP şi CJA, 9 persoane au fost numite funcţionari 
publici. 

În urma evaluărilor nevoilor de formare profesională a personalului din 
cadrul DGASPC Arad, şefii de serviciu/birou/centre au înaintat propunerile de 
formare profesională a personalului şi s-a întocmit planul de formare profesională 
pentru anul 2013.Pentru a ne încadra în bugetul alocat pentru formarea 
profesională, din numărul total de persoane propuse pentru cursuri de 
perfectionare, au participat la: 

� Cursuri cu lector externi un număr de 128 persoane.  
În cursul anului 2013 au fost elaborate 6 hotărâri de Consiliu Judeţean cu privire 

la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. Pentru aceasta a fost nevoie de o 
solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a 
Persoanelor Vârsnice şi o solicitare de eliberare de Aviz ANFP astfel: 

� În luna august 2013, a fost eliberat avizul favorabil privind stabilirea 
funcţiilor publice din cadrul DGASPC Arad şi modificarea raporturilor 
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juridice ale unor funcţionari publici prin mutarea în cadrul altor 
compartimente, servicii sau alte structuri fără personalitate juridică a 
instituţiei sub incidenţa dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 188/1999 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

După reorganizarea/restructurarea DGASPC Arad, organigrama conţine 868 
posturi din care: 

� 17 funcţii publice de conducere; 
� 141 funcţii publice de executie; 
� 19 funcţii contractuale de conducere; 
� 680 funcţii de execuţie din care 50 contractate. 

Prin aceste hotărâri s-a modificat organigrama şi structura de personal astfel: 
• Centrul regional de resurse pentru persoane vulnerabile social şi-a încheiat 
activitatea, iar Întrepriderea socială-Atelierul de croitorie a fost preluată de către 
fundaţie; 

• Complexul de servicii sociale Pauliş s-a reorganizat  în CIA Paulis; 
• Centrul de plasament Vărădia s-a reorganizat în Complex de servicii sociale 
Varadia; Centru de plasament şi CIA Vărădia; 
În cursul anului 2013 au avut loc următoarele modificări ale contractului de 

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

� 18 dispoziţii de încadrare în urma concursurilor şi proiectelor care au avut 
loc în cursul anului 2012; 

� 7 dispoziţii de încadrare pentru AMP; 
� 35 dispoziţii de reatestare AMP; 
� 66 dispoziţii de acordări gradaţii; 
� 126 dispoziţii de acordare şi retragere spor AMP; 
� 56 dispoziţii de delegare; 
� 20 dispoziţii de transfer; 
� 41 dispoziţii de suspendări; 
� 71 dispoziţii de încetare contract individual de muncă prin: demisie, acordul 
părţilor, prin pensionare; 

� 3 dispoziţii aplicare sancţiune; 
� 30 dispoziţii de mutări prin reorganizare. 
Conform responsabilităţilor prevăzute la nivelul serviciului şi pentru atingerea 

obiectivelor specifice s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
� 46 instructaje introductiv-generale; 
� 167 instructaje periodice; 
� 4 instructaje trimestriale.  
Pe parcursul anului 2013 s-a procedat la marcarea tuturor locaţiilor cu 

indicatoare 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 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securtitate 
şi/sau sănătate la locul de muncă. 
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În vederea implementarii legislaţiei privind starea de sănătate a angajaţilor s-au 
întocmit 46 dosare medicale, la angajare şi la revenire din concediu îngrijire copil 
până la vârsta de doi ani pentru angajaţii şi viitorii angajaţi ai instituţiei. Pentru 
efectuarea controlului medical periodic al angajaţilor, s-au completat 31 fişe de 
solicitare, s-au completat şi distribuit biletele de trimitere pentru fiecare angajat 
către cabinetele de specialitate cu care instituţia colaborează. Au fost ridicate 68 
facturi odată cu rezultatele investigaţiilor şi repartizate serviciului contabilitate În 
urma controlului medical periodic, 518 fişe de aptitudine au fost eliberate de 
medicul specialist de medicina muncii , ataşate dosarelor personale, respectiv 
repartizate pe centre/servicii. În cadrul campaniei de vaccinare sezonieră, s-au 
ridicat de la DSP 695 doze de vaccin antigripal, care au fost repartizate pe 
centre/servicii, şi care, în urma administrării, se raportează periodic catre DSP. 
Pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor angajaţilor, s-a tinut o evidenţă 

a concediilor medicale ale angajaţilor în număr de 396 de concedii medicale. 
Serviciul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă a făcut demersuri 

către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare din punct de 
vedere SSM şi P.S.I. pentru urmatoarele centre: CRRPHN Cuvesdia, CITO Ceahlau, 
CZ CPV Paulis, CITO Tabacovici, CITO Mierlei si CRRNPA Petriş. 
În urma controalelor efectuate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Vasile Goldis ,, Arad,s-a procedat la remedierea neregulilor constatate şi 
consemnate în procesele verbale întocmite de către inspectorii ISU Arad, în vederea 
obţinerii autorizării PSI pentru CIA Pecica şi Centrului Funcţional de Consiliere şi 
Educaţie privind evaluarea şi îngrijirea copilului care a săvârşit fapte penale. 
 
 
 
 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII  

 
Misiunea managementului calităţii în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad este de a 

menţine un sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 
organizatorică şi pe proceduri care să permită ţinerea sub control, evaluarea, auditarea şi 
îmbunătăţirea continuă a activităţi a D.G.A.S.P.C. Arad în domeniul calităţii, precum şi 
supravegherea modului de aplicare a standardului SR EN ISO 9001:2008.  

Pe parcursul anului 2013, evaluarea calităţii în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad s-a 
efectuat prin:  

 analize de management, 
 auditurile interne si externe, 
 evaluarea satisfacţiei beneficiarilor, 
 prin rapoartele de activitate si de control intern managerial. 
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În privinţa monitorizării unor activităţi şi procese cheie pentru D.G.A.S.P.C. Arad, 
oferind o privire de ansamblu asupra performanţei, s-a întocmit Raportul de 
Analiză de management, iar pentru a corespunde organigramei în vigoare, s-a 
revizuit Manualul Calităţii, ed. 2, rev. 0. 
În baza dispoziţiei Directorul general nr. 401A din 18.02.2013 de numire a 

echipei de auditori interni s-a trecut la desfăşurarea activităţii de audit intern, 
aceasta desfăşurându-se în perioada februarie-mai 2013. 
A fost întocmit Programul de audit intern pentru sistemul de management al 

calităţii rev. 0/14.02.2013. Auditul intern s-a desfăşurat de către 3 auditori interni 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad. Au fost auditate 51 de procese din 21 de locaţii, s-au 
întocmit 51 planuri de desfăşurare a auditului respectiv 51 rapoarte de audit intern 
fără a se înregistra neconformităţi.  
În raportul intern final nr. 22990 din 13.06.2013 sunt enumerate câteva 

oportunităţi de îmbunătăţire dintre care enumerăm: 
• Perfecţionarea continuă a documentelor calităţii; 
• Difuzarea către referenţi a PIS - urilor pe condica de prezenţă; 
• Stabilirea unor metode de justificare a obiectivelor îndeplinite; 
• Arhivarea documentelor. 
Activitatea compartimentului Managementul calităţii serviciilor sociale a fost 

auditată atât intern cât şi extern, nu au fost semnalate neconformităţi. A fost 
analizat gradul de satisfacţie al beneficiarilor serviciilor acordate în 12 centre în care 
sunt ocrotiţi copii, 6 centre care acordă servicii de adulţi, 15 servicii de tip suport 
(comune) 
În perioada 18 – 19 iunie 2013 s-a realizat la D.G.A.S.P.C. Arad, auditul extern, în 
locaţiile supuse auditării, fiind prezentate documente solicitate pentru desfăşurarea 
auditului extern. 
Alte activităţi ale compartimentului Managementul calităţii serviciilor sociale: 
S-au actualizat o serie de rapoarte, situaţii şi registre conform activităţii privind 

controlul intern şi anume: Registrul riscurilor; Registrul obiective, activităţi, 
operaţii; Registru intrare, ieşire proceduri; Situaţia sintetică a rezultatelor 
autoevaluării; Plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor formulate cu 
ocazia misiunii de audit intern intersectoriale cu tema: „Evaluarea  procesului şi a 
stadiului de implementare a sistemului de control intern/ managerial în 
administraţia publică locală”; Rapoarte periodice; Program  de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Arad pentru anul 2013. 
În vederea difuzării electronice a documentelor privind controlul intern, precum 

şi a documentelor calităţii, s-a implementat un sistem intern de intranet, 
documentele fiind prezentate în formă actualizată. 
În perioada 01 – 03 iulie 2013, s-a organizat un curs de perfecţionare cu tema ,, 

Managementul riscurilor în entităţile publice,, pentru 20 coordonatori de centre, 
curs organizat de INA Timişoara.  
D.G.A.S.P.C. Arad dispune de o administraţie care respectă reglementările 
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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. 
 
 
 
  CONTROLUL ŞI AUDITUL ÎN CADRUL INSTITUŢIEI     

 
Activitatea compartimentului de audit public intern are la bază Normele 

metodologice proprii privind organizarea şi funcţionarea activităţii de audit intern 
în cadrul Consiliului Judeţean Arad şi a subunităţilor sale, Legea 672/2002 privind 
auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare cât şi OMFP nr. 
38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 
public intern cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2013 activitatea de audit s-a desfăşurat în concordanţă cu prevederile 
Cartei auditului intern şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern. 
Carta de audit aprobată la nivelul Consiliului Judeţean Arad stabileşte drepturile şi 
obligaţiile auditorului, urmărind să informeze despre obiectivele auditului şi să 
promoveze regulile de conduită ale auditorului intern. 

Misiunea compartimentului de audit public intern pentru anul 2013 a fost de 
a furniza în mod independent şi obiectiv servicii de asigurare şi consiliere, destinate 
să îmbunătăţească activităţile D.G.A.S.P.C. Arad, prin îndeplinirea obiectivelor, 
printr-o abordare sistemică şi metodică, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi 
eficacitatea managementului riscului, controlului şi a proceselor de guvernanţă. 
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 
2013 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.  
Rezultatele 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. 
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Au fost elaborate de către auditorul intern 15 rapoarte  de audit intern, fără a se 
constata neconformităţi, auditorul concluzinând că sistemul de management al 
calităţii este bine implementat, bazat pe o documentaţie adecvată şi pe un personal 
conştient de importanţa menţinerii acestuia. 

2.Eficacitatea şi modul de organizare a evidenţei tehnic-operative în cadrul 
subunităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad prin care 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, conform normelor naţionale în domeniu. 
Principalele obiective urmărite în cadrul acestei misiuni au fost: 

� verificarea respectării legilor şi reglementărilor în cadrul subunităţilor 
D.G.A.S.P.C. Arad. 

� verificarea modului de utilizare a resurselor în mod economic, eficace şi 
eficient de către subunităţile D.G.A.S.P.C. Arad, respectiv verificarea dacă a 
fost respectată destinaţia pentru care au fost achiziţionate materialele şi 
verificarea dacă mijloacele materiale au fost date în consum în concordanţă 
cu normele legale. 

� verificarea legalitatii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor 
de gestiune. 

� verificarea modului de întocmire şi circulaţia documentelor primare tehnic-
operative şi contabile, respectiv verificarea modului de primire/eliberare a 
mijloacelor materiale, modul de completare a documentelor primare şi 
verificarea concordanţei datelor din evidenţa tehnic-operativă cu datele 
evidenţei contabile, sintetice şi analitice. 

� verificarea modului de respectare a  normelor de alimentaţie raţională a 
beneficiarilor de servicii sociale.  

În urma acestei misiuni a fost elaborat raportul de audit public intern nr. 
25.021/28.06.2013 în care au fost consemnate constatările respectiv aspectele 
pozitive şi iregularităţile semnalate, cât şi recomandările date. Pentru remedierea 
iregularităţilor constatate şi totodată pentru îmbunătăţirea activităţii subunităţilor 
verificate au fost formulate 4 recomandări de natură specifică. La finalul anului 
2013 stadiul implementării recomandărilor formulate cu ocazia efectuării acestei 
misiuni au fost de 89% implementate şi 11% în curs de implementare. Prin 
implementarea recomandărilor de către cei auditaţi iregularităţile semnalate au fost 
remediate, contribuindu-se asftel la îmbunătăţirea activităţilor din cadrul 
subunităţilor D.G.A.S.P.C. Arad şi implicit la îndeplinirea adecvată  a obiectivelor 
propuse de către acestea. 
   3.Activitatea de soluţionare a sesizărilor, plângerilor, reclamaţiilor, informărilor 
înaintate conducerii D.G.A.S.P.C. Arad. 
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Pe parcursul anului 2013 au fost soluţionate de către o echipă complexă desemnată 
de conducerea D.G.A.S.P.C. Arad trei sesizări, iar în urma verificărilor la faţa 
locului s-au întocmit rapoarte. 
   4.Activitatea de verificare a modului de reţinere a contribuţiei lunare a 
persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centrele 
subordonate D.G.A.S.P.C.Arad.  
Principalele obiective analizate în cadrul acestei misiuni sunt: 

� verificarea respectării legilor şi reglementărilor în cadrul subunităţilor 
D.G.A.S.P.C. Arad; 

� verificarea modului de reţinere a contribuţiei lunare de intreţinere a 
persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centrele 
D.G.A.S.P.C. Arad; 

� verificarea veniturilor persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de 
servicii sociale şi a modalităţii de reţinere a contrubuţiei beneficiarilor; 

� existenţa documentelor şi legalitatea procedurii de reţinere a contribuţiei 
lunare de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap; 

� verificarea modului de întocmire a contractelor de prestări servicii sociale 
furnizate beneficiarilor; 

� legalitatea, realitatea şi exisenţa documentelor justificative la dosarul 
beneficiarilor in momentul intrării acestora în centru la cerere, transfer; 

� verificarea existenţei la dosarele beneficiarilor a angajamentelor de plată 
încheiate între persoana juridică care oferă servicii sociale şi persoanele 
adulte care beneficiază de aceste servicii; 

� verificarea respectării şi achitării în termen a contribuţiilor lunare de 
întreţinere a persoanelor adulte cu handicap. 

În urma acestei misiuni a fost elaborat raportul de audit public intern nr. 
45.891/28.11.2013 în care rezultatele evaluării modului de organizare a procedurii 
de reţinere a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din 
cadrul centrelor subordonate D.G.A.S.P.C. Arad se înscriu în parametri normali 
pentru perioada auditată. Sunt respectate prevederile legale şi procedurale şi de 
bună practică.  
   5.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. 
Conform acestei reglementări compartimentul de audit intern asigură „facilitarea 
înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în 
profunzime a funcţionării unui sistem standard sau a unei prevederi normative, 
necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora.  
În vederea atingerii obiectivelor şi a realizării activităţii de consiliere, pe parcursul 
anului 2013, compartimentul de audit intern a efectuat următoarele operaţiuni: 
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� 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. 

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. 
   6.Verificarea lunară a activităţii desfăşurate de gestionarul de mijloace băneşti 
şi a activităţii caseriei 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, aflate în caseria instituţiei. De asemenea s-a verificat şi 
respectarea regulilor de evidenţă, păstrare, circulaţie şi utilizare a documentelor cu 
regim special şi a fomularelor tipizate în cadrul caseriei. Ca rezultate s-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. 

Pe ansamblul misiunilor efectuate, recomandările făcute de către echipa de 
audit au fost implementate astfel: 89% implementate, 11% în curs de implementare 
până la finele anului 2013. 
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Recomandările formulate de auditorii interni în cadrul misiunilor de audit 

realizate în anul 2013 au avut un impact hotărâtor asupra îmbunătăţirii activităţilor 
auditate, contribuind la: 
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� 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 JURIDICĂ A INSTITUŢIEI 

 
Activitatea juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad este asigurată de Serviciului juridic contencios.  
În cursul anului 2013, Serviciul juridic contencios a avut în lucru următoarele cazuri: 

 
Nr.crt. Tipuri de procese Total 

cazuri 
1 Pocese de instituire/încetare/mentinereplasament 133 
2 Procese de instituire/menţinere/înlocuire plasament în 

regim de urgenţă 
67 

3 Procese de redarea exerciţiului drepturilor părinteşti 1 
4 Procese de deschidere/încuviinţare/încredinţare 12 
5 Procese de îndreptare eroare materială 11 
6 Cereri de poprire sau executare silită/contestaţii la 

executare 
17 

7 Memorii/procese penale 4 
8 Căi de atac 30 
9 Întâmpinări/răspunsuri întâmpinari 35 
10 Alte tipuri de procese 37 

Total procese 347 
 
Total procese Admise Respinse Suspendate 

347 342 1 4 
 
Reprezentare grafică a proceselor din cursul anului 2013: 
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Reprezentare grafică a procedurilor de lucru în cadrul proceselor/actelor juridice 
ale serviciului: 
Total proceduri: 241 
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ACTIVITATEA PRIVIND COMUNICAREA,VIZIBILITATEA ŞI 
TRANSPARENŢA SERVICIILOR 

 
În vederea asigurării vizibilităţii şi transparenţei serviciilor oferite, al instituţiei 

noaste, în 2013 au fost în:  
� număr de conferinţe de presă organizate: 4 
� număr de comunicate de presă emise şi articole apărute în mass media: 128 
(21 comunicate, 107 articole) 

� număr de emisiuni TV şi radio: 75 (30 TV, 45 radio). 
În cursul anului 2013, analiza activităţii de comunicare, registratură, relaţii cu 

publicul şi evaluare iniţială a evidenţiat următoarele date relevante:  
 

Anul 2011 2012 2013 
Răspunsuri la solicitări informaţii/petiţii/cereri 96 83 96 
Angajamente de confidenţialitate (vizită) 144 126 62 
Acord audio-video pt. a filma în centrele din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Arad 
13 14 8 

Contracte voluntariat 16 36 18 
Solicitări informaţii în baza Legii nr.544/2001 4 6 4 

 
Alte date relevante ale activităţii de comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi 
evaluare iniţială: 
-numere de înregistrare acordate în registrul de corespondenţă: 50.600 
-numere de înregistrare acordate în registrul de dispoziţii: 2.016 
-număr  de ordine de deplasare eliberate: 428 
-număr de angajamente de confidenţialitate pentru activitate de practică: 6  
-număr de procese verbale întocmite pentru programul de audienţă: 17 din care: 

-director general– 16, cu participarea a 24 de persoane 
-director general adjunct asistenţă socială– 1, cu participarea a unei persoane  

-număr de procese verbale întocmite pentru şedinţele Colegiului director: 3  
-număr de procese verbale întocmite pentru şedinţele organizatorice: 10 
-expedieri corespondenţă: 2.614 

 
 
 

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 

 
Pe parcursul anului 2013 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. 
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În decursul anului s-a asigurat aprovizionarea cu furnituri de birou şi materiale 
cerute în conformitate cu solicitările din centre conform bugetului alocat, astfel: 

� Note de receptie- 157 
� Note de transfer- 20 
� Bonuri de consum- 472 

Valoarea materialelor consumabile reprezentând: 
• Rechizite - 80.000 lei 
• Materiale de curatenie - 10.000 lei 
• Materiale consumabile - 220.000 lei  

Maşinile care deservesc serviciile aparatului propriu al DGASPC au parcurs în anul 
2013-132.132  km. Consumul de combustibil în anul 2013 la maşinile care deservesc 
serviciile DGASPC cât şi maşinile folosite de centrele din subordine fiind de 128.858 
litri combustibil. Repartizarea autoturismelor în teritoriu se face în funcţie de 
programările săptămânale ale serviciilor, birourilor, compartimentelor DGASPC 
Arad. Lunar se întocmeşte Procesul verbal pentru stabilirea consumului de 
carburant/autoturism, tabeluri şi borderourile cu consumul de BCF-uri pentru 
centrele aparţinătoare şi le raportează lunar Serviciului Contabilitate. Astfel s-au 
întocmit 200 borderouri de repartiţie către centre . 
O adevărată problemă o reprezintă vechimea parcului auto şi reparaţiile 

costisitoare, precum şi cota insuficientă de combustibil/lună, în condiţiile în care 
munca personalului în cadrul instituţiei se bazează în mare parte pe deplasări în teren. 
Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente este asigurată de catre firma S.C. 
NELA  S.R.L. care asigură  întreţinerea şi reparaţiile centrelor si a sediului central, 
care sa ocupat în anul 2013 de următoarele lucrări: 

� S-au întocmit 176 comenzi de  reparatii.   
� S-a facut recepţia finală la terminarea lucrării de modernizare a sediului 
DGASPC de pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 14. 

În ceea ce priveşte patrimonial, s-a predat  spre administrare către Consiliu 
Judeţean a Centrului de Îngrijire Adulţi Gurahonţ. 

În ceea ce priveşte drogheria în cadrul instituţiei s-a asigurat 
aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare şi s-au eliberat 
condicile de medicamente prescrise de medici, pentru toate centrele de copii 
şi adulţi din cadrul DGASPC Arad. 
S-a asigurat aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare şi s-au 
eliberat Condicile de medicamente prescrise de medici, pentru toate centrele 
de copii şi vârstnici din cadrul DGASPC Arad.S-a asigurat recepţionarea 
facturilor de medicamente şi materialelor sanitare, întocmindu-se Note de 
recepţie şi în cazul transferurilor, Bonuri de transfer. 
În cursul anului 2013 s-au eliberat 97 de bonuri  de transfer pentru materiale 

sanitare: 
În anul 2013 s-au compactat documente din anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, preluăndu-se în arhiva dosarele persoanelor cu handicap de 
la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap. 
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CONCLUZII 

 
Anul 2013 în activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad nu a adus modificări semnificative. Nu s-au înregistrat probleme 
deosebite însă nici realizări extraordinare în ceea ce priveşte activitatea de asistenţă 
socială a instituţiei. 
Au avut loc unele transformări în organizarea unor servicii însă acestea nu au 
afectat semnificativ activitatea întregii instituţii.  

S-au înregistrat, în general, rezultate pozitive ale indicatorilor urmăriţi de 
către serviciile de specialitate însă trebuie ţinut cont de faptul că obiectivele acestora 
au fost stabilite în contextul reducerii progresive din ultimii ani a resurselor umane, 
financiare şi materiale. Chiar şi în acest context au fost situaţii în care nu s-au putut 
atinge obiectivele stabilite, aşa cum ar fi cazul reintegrărilor copiilor părăsiţi în 
unităţile medicale. Alocarea de resurse atât la nivelul DGASPC Arad cât şi la nivel 
local influenţează performanţele instituţionale. 
 O preocupare permanentă pentru instituţie a reprezentat-o calitatea 
serviciilor oferite, adaptarea şi diversificarea acestora în funcţie de nevoile 
beneficiarilor. Astfel în anul 2013 instituţia a semnat un contract de finanţare pentru 
un proiect destinat exclusiv etniei rome, recunoscut ca fiind un grup vulnerabil şi în 
judeţul Arad, prin care se continuă demersurile noastre de intervenţie în 
comunitate, aproape de beneficiari. Mai mult decât atât, prin acest proiect se 
lucrează cu o categorie vulnerabilă nouă pentru instituţie, persoane private de 
libertate care se pregătesc de reintegrarea socială prin proiect se lucrează pentru 
facilitarea incluziunii lor sociale, ceea ce răspunde cerinţei legale de a oferi suport 
„oricărei persoane aflate în nevoie”, această categorie de beneficiari nefiind până în 
prezent în atenţia instituţiei noastre decât în măsura în care am fost sesizaţi în acest 
sens de către alte instituţii. Prin acest proiect se urmăreşte formarea profesională a 
215 persoane rome din care 135 private de libertate. 
 Un aspect important al nului 2013 îl constituie realizarea primei strategii 
judeţene în domeniul asistenţei sociale împreună cu furnizorii publici şi privaţi de 
servicii sociale, prin consultarea şi includerea acestora în obiectivele stabilite. Acest 
demers a fost dificil având în vedere faptul că la nivel central nu au fost aprobate 
strategiile centrale în baza cărora ar fi trebuit realizată şi cea la nivel local, în funcţie 
şi de nevoile locale identificate.  
 
In cursul anului 2013, au fost oferite servicii pentru copiii aflati in dificultate, in 
functie de nevoile identificate ale acestora. Ca si rezultate putem evidentia: 

• s-a mentinut constant numarul cazurilor care au beneficiat de serviciile de 
planificare familială şi educaţie contraceptivă, in anul 2013 fiind 85 de cazuri 
inregistrate, in anul 2012 fiind 88 de cazuri in evidenta institutiei 
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• s-a mentinut constant numarul cazurilor care au beneficiat de servicii de 
prevenire a infectării cu HIV / SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală 
(ITS), anul 2013 evidentiind 313 cazuri,  anul 2012, 294 de cazuri 

• s-a inregistrat o scadere usoara a numarului de copii parasiti in unitatile 
sanitare, interventia fiind necesara pentru 56 de copii, comparativ cu anul 
2012, cand interventia a fost necesara pentru 72 de copii 

• s-a mentinut constant numarul femeilor gravide pentru care am oferit 
servicii de monitorizare, in anul 2013 fiind monitorizate 147 de cazuri, 
comparativ cu anul 2012 cand au fost monitorizate 151 de cazuri 

• s-a mentinut constant numărul cazurilor de abuz şi neglijare, care au 
necesitat, intervenţie în regim de urgenţă, interventia realizandu-se pentru 30 
de copii în anul 2013 şi 33  de copii în anul 2012 

• a scăzut uşor, numărul copiilor, victime ale abuzului, neglijarii sau 
exploatarii, care au fost reintegraţi familial, în cursul anului 2013, 86% din 
cazurile instrumentate (174 de copii) comparativ cu 94% din cazuri 
(166copii), împunându-se astfel luarea unei măsuri de protecţie pentru 30 de 
copii în anul 2013 şi pentru 11 copii în anul 2012 

• in cursul anului 2013 au fost înregistrate 319 sesizări la telefonul copilului, 
comparativ cu anul 2012 când au fost înregistrate 131 de sesizări 

• s-a menţinut relativ constant, numărul copiilor cu dizabilităti, beneficiari ai 
serviciilor echipei mobile de recuperare, în anul 2012 când au fost 
înregistrate 70 de cazuri, iar de anul 2013 au fost inregistrate 67 de cazuri 

• s-a menţinut relativ constant, numărul copiilor cu handicap, care au 
beneficiat de programe de zi şi de recuperare, 197 de copii in anul 2013 
comparativ cu 217 copii in anul 2012 

• pentru niciun copil care a beneficiat de servicii de zi şi recuperare nu a fost 
instituită măsura de protecţie specială a plasamentului 

• 197 de familii, au beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice 
de recuperare a copiilor lor, în cadrul centrelor de zi şi recuperare 

• in cursul anului 2012 au fost asistaţi de către specialiştii instituţiei, în faţa 
organelor de cercetare penală, 110 copii sau tineri comparativ cu anul 2013 
când au fost asistaţi 132 de copii sau tineri 

• a crescut numărul cazurilor sesizate către instituţia noastră privind copiii cu 
comportament delincvent şi predelincvent, de la 106 în anul 2012, la 220 in 
anul 2013 

• in cursul anului 2013, au fost instrumentate 91 de cazuri ale unor copii 
repatriati, migrati sau traficati, comparativ cu anul 2012, cand au fost 
inregistrate 133 de cazuri 

• ca urmare a monitorizarii fenomenului copiilor ai caror parinti sunt plecati la 
munca in strainatate, in anul 2013, a crescut numarul cazurilor inregistrate la 
403 cazuri, comparativ cu anul anterior cand au fost inregistrate 360 de 
cazuri 
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• s-a mentinut constant numarul copiilor si tinerilor cu masura de plasament 
la rude de grad IV sau la alte familii sau persoane, in anul 2013 fiind 
monitorizate 600 de cazuri, in anul anterior fiind in evidenta noastra 608 
cazuri 

• au fost incuviintate 10 adopţii in anul 2013, comparativ cu 18 în anul anterior 
• a crescut de la 18 la 67 numarul cazurilor de deschidere a adoptiei pentru 
copiii ocrortiti in sistemul de protectie 

• s-a păstrat constant numarul copiilor care au avut a masura de plasament la 
asistent maternal profesionist în anul 2013 comparativ cu anul anterior, fiind 
200 de copii ocrotiţi în anul 2013 şi 213 copii în anul 2012 

• a crescut numărul asistentilor maternali profesionisti, de la 102 la începutul 
anului 2013 la 106 la sfârşitul anulului 2013 

• au fost instrumentate,  în cursul anului 2013, un număr de 419 de cazuri care 
au necesitat protecţie de tip rezidenţial, menţinându-se constant numărul 
acestora comparativ cu anul anterior când au fost înregistrate 400 de cazuri 

• 12 copii care au avut stabilită masura de plasament intr-un serviciu 
rezidential, au fost reintegraţi familial si 22 de tineri au fost integraţi socio 
profesional 

• In cadrul centrului amternal in cursul anului 2013, au fost asistaţi 13 copii si 
11 mame majore şi 2 mame minore, s-a realizat reintegrarea familială a 7 
copii şi 7 mame 

• s-a menţinut constant  numărul copiilor cu dizabilităţi ocrotiţi în regim 
rezidenţial în anul 2013, respectiv 60 de copii, comparativ cu anul 2012 când 
au beneficiat de ocrotire 64 de copii 

• 1428 de copii si tineri au avut desemnat un manager de caz, comparativ cu 
anul 2012, cand au fost in evidenta institutiei 1515 cazuri 

• 40 de copii care au stabilită masura de protectie la o persoana sau o familie, 
au fost integraţi socio profesional 

• 10 copii pentru care a fost stabilită masura de protectie la o persoana sau o 
familie, au fost reintegraţi in familie 

 
În ceea ce priveşte persoanele adulte asistate în serviciile de tip rezidenţial 

subordonate D.G.A.S.P.C. Arad, se observă că, pe parcursul anului 2013, numărul 
acestei categorii de persoane s-a păstrat constant faţă de anul anterior. 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 201, în data de 29.08.2013 a 
fost înfiinţat Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Vărădia de Mureş. 

Pe parcursul anului 2013, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 
187/26.07.2013 a fost retras dreptul de administrare asupra imobilului în care 
funcţiona Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gurahonţ, centrul fiind astfel închis şi 
beneficiarii fiind transferaţi către alte centre subordonate DGASPC Arad. Tot pe 
parcursul anului 2013 a fost suspendată activitatea în cadrul Locuinţei protejate 
Mierla, beneficiarii fiind de asemenea transferaţi în alte centre. 
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Se observă că pe parcursul anului 2013 solicitările de asistare în centrele de 
tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi au scăzut cu 55% faţă de anul 
2012. Beneficiarii serviciilor  de evaluare iniţială şi extinsă au scăzut de asemenea cu 
58% faţă de anul precedent în contextul în care a scăzut numărul de personal din 
cadrul compartimentului. În ceea ce privesc serviciile de angajare asistată, faţă de 
anul 2012, se observă o creştere cu 55% a numărului de persoane vulnerabile social, 
care în urma serviciilor oferite de specialişti şi-au identificat un loc de muncă şi l-au 
menţinut. 

În anul 2013 a rămas constant numărul de persoane cu handicap care au 
beneficiat de evaluare, faţă de anul 2012 creşterea de 0,94% nefiind relevantă în 
acest sens. De asemenea, se observă  o creştere a ponderii cheltuielilor efectuate, în 
ceea ce priveşte plăţile pentru persoanele cu handicap, pe total cu 5,56 % la finele 
anului 2013 faţă de anul 2012. Aceasta se datorează majorării indemnizaţiilor de 
însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual grav începând cu luna ianuarie a 
anului 2013, creşterii preţurilor la transportul interurban, dar şi creşterii numărului 
de beneficiari cu handicap grav şi accentuat din evidenţă. 
 
 Bugetul alocat instituţiei în anul 2013 a fost insuficient, în decursul anului 
făcându-se şi rectificări negative astfel încât la finalul anului au rămas furnizori 
neachitaţi. Având în vedere acest aspect am reuşit să răspundem cu greu nevoilor 
existente şi să respectăm ceriţele standardelor de calitate.  
Baza materială a instituţiei, mobilier, dotări, aparatura electronică şi electrocasnică 
dotări IT, autoturisme,  este în continuă degradare, ultimele achiziţii realizându-se 
în anii 2007-2008. 
 Insuficienţa personalului este o problemă constantă în ultimii ani deja, dar în 
anul 2013 s-a agravat, acest aspect influenţând şi el calitatea serviciilor oferite 
beneficiarilor. 
Efortul depus şi suprasolicitarea personalului profesionist existent a condus la 
rezultatele bune obţinute. În viitor însă, trebuie avut în vedere şi faptul că 
suprasolicitarea fiind un factor de stres, poate conduce la decompensarea stării de 
sănătate a personalului şi apariţia unor boli, situaţie care nu poate fi perpetuată 
mult timp fără a prognoza această dificultate.  
 
 
Director general        Director general adjunct             Director general adjunct 

Dr. Edita Iuhasz  asistenţă socială   economic 

      Rodica Crainic         Valentina Buzura 
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PRACTIPASS – PROGRAMUL DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI  
„Protecţia copilului – de la teorie la practică” 

 
Finanţator:  Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007-2013 
 
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 
Durata proiectului:  36 de luni: 01.10.2010 – 30.09.2013 
 
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 s-a urmărit: 
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; 
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6) Acces permanent la resurse şi asistenţă profesională prin Platforma de Asistenţă 
Specializată în domeniul Protecţiei Copilului. 
 

Descrierea activităţii: La începutul anului 2013, s-a finalizat implementarea 
proiectului de către instituţie, şi s-au făcut demersuri pentru încetarea activităţilor 
tutorilor. 
 
Stadiul actual: Proiectul s-a finalizat. 
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”ŞI EI TREBUIE SĂ AIBĂ O ŞANSĂ!” - PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU 
INTEGRAREA SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU 

TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST 

 
Finanţator: Fondul Social European – P.O.S.D.R.U. 
 
Parteneri: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia 
Copilului, Fundaţia Romanian Angel Appeal, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi 
Comportamentale din România  
 
Programul: POSDRU 2007-2013 
Axa Prioritară: 6. Promovarea Incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie – 6.2. 
Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 
Perioada de implementare : 1 octombrie 2010 – 31 septembrie 2013 
 
Scop: Creşterea şanselor de integrare socială şi uterior de acces pe piaţa muncii a 
persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA ) prin diagnosticarea 
precoce şi facilitarea accesului la servicii şi programe de recuperare şi 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 Copilului. 

Centrul de Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru persoanele cu tulburări de 
spectru autist şi familiile acestora (Centrul TSA Arad) funcţionează începând cu 
luna martie 2012, în judeţul Arad, fiind primul centru destinat exclusiv copiilor cu 
autism şi familiilor acestora. Capacitatea centrului este de 10 copii, care beneficiază 
gratuit de servicii de intervenţie. 
Centrul de Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru Persoanele cu TSA este 
deservit de patru psihologi, angajaţi la D.G.A.S.P.C. Arad, instruiţi în terapii 
cognitiv-comportamentale în cadrul cursurilor organizate de Fundaţia Romanian 
Angel Appeal şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din 
România.  
 
Descrierea activităţii desfăşurate în cadrul Centrului de consiliere TSA, în anul 
2013: 

 evaluare iniţială pe următoarele arii : socializare, limbaj, autoservire, 
cognitiv, motric; 
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 intervenţii de recuperare (timpurie); 
 organizarea de grupuri de socializare; 
 consilierea familiilor; 
 organizarea de grup de suport pentru părinţii copiilor cu tulburări de 
spectru autist; 

 organizare de evenimente având drept scop creşterea vizibilităţii 
persoanelor cu tulburări de spectru autist si gradul lor de integrare în 
comunitate.  

În decursul anului 2013, au beneficiat în total 45 de copii şi familiile acestora de 
serviciile oferite de centru, fiind depăşit cu mult obiectivul propus . 
 

Stadiul actual: Proiectul s-a finalizat. 
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EXTINDEREA SERVICIULUI DE EVALUARE ŞI ÎNGRIJIRE A COPILULUI 
CARE SĂVÂRŞEŞTE FAPTE PENALE PRIN ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU 

MULTIFUNCŢIONAL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE  
 
Finanţatori: Programul Operaţional Regional 
 
Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 
Programul: POR, Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
Valoarea proiectului: 2.445.869 lei 
 
Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale, la nivelul judeţului Arad, în vederea 
promovării incluziunii sociale a grupului vulnerabil de copii care au săvârşit fapte 
penale şi nu răspund penal, copii migraţi, traficaţi şi copii care au părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate, prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale 
destinate acestor categorii de beneficiari.  
 
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 
Perioada de implementare: A fost prelungită prin intermediul unui act adiţional de 
la 14 la 21 luni. 
 
Principalele activităţi care s-au realizat în cadrul proiectului pe parcursul anului 
2013: 
La sediul imobilului din Arad, str. 1 Decembrie 1918 au fost efectuate următoarele: 

� lucrări de înlocuire structură de rezistenţă deteriorată a clădirii; 
� montare învelitoare ţiglă; 
� montare platformă elevatoare pentru accesibilizarea clădirii; 
� lucrări de reparaţii la faţadele clădirii; 
� înlocuire tamplărie ferestre şi montaj geamuri; 
� realizarea de instalatii electrice pe nivelele existente; 
� realizarea de instalaţii electrice mansardă; 
� creşterea confortului termic în sediul instituţiei prin dotarea şi instalarea de 
aparate de aer condiţionat în toate încăperile din sediul D.G.A.S.P.C.Arad; 

� mansardarea sediului instituţiei, în care funcţionează Centrul multifuncţional 
de educaţie şi consiliere; 

� total suprafaţă utilă totală  recompartimentată şi modernizată: 525,28 mp; 
� total suprafaţe faţade renovate: 1293 mp; 
� spaţii recompartimentate: 8. 
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Din data de 01.07.2013 a fost dat în folosinţă Centrul multifuncţional de educaţie şi 
consiliere.Persoanele care au beneficiat de infrastructura pentru servicii sociale 
reabilitată şi echipată, în perioada 01.07-31.12.2013: 

� Beneficiari direcţi: 281; 
� Copii şi tineri, care au participat la activităţi de prevenţie, cu caracter 
informativ şi instructiv-educativ: 570; 

� Angajaţii D.G.A.S.P.C.Arad; 
� au fost elaborate 3000 de materiale informative, care au fost distribuite către 
beneficiari, atât cu ocazia activităţilor desfăşurate în centru cât şi cu ocazia 
activităţilor desfăşurate în teren; 

� activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi cele realizate în 
parteneriat cu alti furnizori de servicii sociale, au fost mediatizate în presa 
locală şi naţională; 

� au fost distribuite către toate direcţiile generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului din ţară a unui comunicat, cu informaţii privind 
promovarea centrului şi a finanţatorului, însoţit de mapa de prezentare, cu 
scopul diseminării modelelor de bună practică. 
 

Stadiu actual: Proiectul s-a finalizat. 
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DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE ÎN REGIUNILE 
NV, SV OLTENIA ŞI VEST 

 
Finanţatori: F.S.E.-P.O.S.D.R.U. 
Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 
Parteneri: Asociaţia Profesională Nonguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC 
Baia Mare, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, SZOCEG KHT Ungaria 
 
Programul: P.O.S.D.R.U., Axa 6-Promovarea incluziunii sociale, D.M.I. 6.1- 
Dezvoltarea economiei sociale 
 
Valoarea proiectului: 19.397.032 lei, din care Arad–5.532.294 lei, TVA -250.768 lei 
    
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de 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: Imagini conferinţa finală de presă şi beneficiari de formare 
profesională 
 
Semnarea contractului de finanţare: iunie 2010 
Finalizarea proiectului: mai 2013 
 
Grupul ţintă a fost format din: 

�  600 femei (200 Arad) 
�  450 persoane cu dizabilităţi (150 Arad) 
�  600 persoane de etnie romă (200 Arad) 
�  60 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului (20 
Arad) 

�  150 familii cu mai mult de 2 copii (50 Arad) 
�  600 persoane care trăiesc din venitul minim garantat (200 Arad) 
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�  360 persoane implicate în activităţi de economie socială (120 Arad) 
�  15 asistenţi comunitari (5 Arad) 

 
Rezultate obţinute în cadrul proiectului Regiunea Vest: 

� Dezvoltarea unui Centru Regional de Resurse în municipiul Arad; 
�  Studii, cercetări şi analize pentru identificarea nevoilor de formare 
profesională a pentru 820 persoane; 

�  Calificare profesională pentru 820 persoane din grupul ţintă; 
�  Asistenţă în găsirea unui loc de muncă: 

 orientare şi consiliere profesională - 315 beneficiari; 
 medierea locurilor de muncă – 272 beneficiari ; 
 consolidarea capacităţilor, competenţelor şi stimei de sine – 315 

beneficiari. 
�  Instruirea şi certificarea în domeniul antreprenoriatului în economia socială 
pentru: 

 20 formatori în economie socială; 
 20 manageri de întreprindere socială; 
 40 specialişti în economia socială; 
 40 specialişti în incluziunea socială; 
 5 asistenţi comunitari. 

�  Activităţi de informare şi constientizare referitoare la conceptul de 
 economie socială pentru 50 de autorităţi publice locale, 23 ONG-uri şi 133 agenţi 
economici; 

�  Consultanţă pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în judeţul Arad 
oferită pentru 6 entităţi; 

�  Înfiinţarea unui atelier de croitorie în subordinea DGASPC Arad. 
             
În Arad au fost desfăşurate programe de formare profesională în următoarele 

domenii:  
� Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport 
�  Bucătar 
�  Comunicare în limba engleză 
�  Confecţioner textile 
�  Lucrător comercial 
�  Mecanic auto 
�  Tehnician maseur 
�  Operator prelucrare validare date 
�  Antreprenor în economia socială 
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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: 2,255,667.00 
Perioada de implementare: 01.03.2013-28.02.2015 
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni. 
 
Scop: Obiectivul general al proiectului al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa 
muncii pentru 380 persoane de etnie romă, dintre care 300 din penitenciare, 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 în anul 2013:  

 La data de 27.06.2013 a avut loc evenimentul de lansare a proiectului şi 
înfiinţarea oficială a Centrului de Incluziune Sociala Arad la care au participat 
100 de persoane din instituţii publice şi organizaţii care oferă servicii sociale 
persoanelor defavorizate din judeţele Arad, Timiş şi Hunedoara. 

 În cadrul activităţii de înfiinţare a unei reţele de sprijin pentru persoane rome 
care se află în risc de marginalizare şi excluziune socială. Au fost incluse în reţea 
instituţii publice şi ONG-uri active în domeniul social. S-au întocmit 
protocoalele de colaborare în vederea semnării acestora de către reprezentanţii 
legali; s-au realizat informari şi solicitari a acordului de a deveni membru în 
cadrul reţelei de sprijin către 18 autorităţi locale ale judeţului Arad; s-a elaborat 
metodologia de lucru în cadrul reţelei de sprijin în urma constituirii de întâlniri- 
grupuri de lucru cu potenţialii membri ai reţelei de sprijin,  şi întâlniri lunare cu 
membrii reţelei de sprijin 

 În perioada aprilie-septembrie 2013 au fost organizate 1 Pachet constientizare 
GT, 4 campanii realizate (1 Arad si 3 Timisoara) la care au participat 162 
beneficiari 
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 S-au recrutat 46 persoane de etnie romă aflate în executarea unei măsuri 
privative de libertate şi 24 din comunitate. 

 
Perioada de implementare: 24 luni de la data semnării contractului de finanţare. 
 
Stadiul actual: în implementare 
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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.  
Centrul de criză, ca urmare a implementării proiectului, se va adresa următorilor 
beneficiari direcţi: 

� 11 copii  

� cupluri de mame cu copii (3 mame şi 3 copii) 

� 11 adulţi. 

De asemenea, beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi:  
� beneficiarii serviciilor sistemului de protecţie ca urmare a implementării 
proiectului vor beneficia de o îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială 
judeţean şi le vor fi oferite servicii sociale la un standard ridicat şi accesibilizat 
conform cerinţelor legale în vigoare, 

� famiile şi aparţinătorii beneficiarilor ocrotiţi în cadrul centrului vor fi 
sprijiniţi prin serviciile oferite de centru în depăşirea situaţiilor de criză temporară 
cu care se confruntă, 

� comunitatea locală va beneficia ca rezultat al implementării proiectului de o 
reţea de servicii sociale înbunătăţită şi de o consolidare a procesului de dezvoltarea 
instituţională durabilă. 

Descrierea activităţii: 
Implementarea proiectului, în cursul anului 2013, a presupus:  
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• realizarea unor acţiuni de promovare a proiectului prin utilizare unor afişe, 
comunicate de presă şi panouri de vizibilitate realizate conform cerinţelor exprese 
ale finanţatorului  
• realizarea procedurilor de achiziţie destinate serviciilor de dirigenţie de 
şantier şi realizării lucrărilor de extindere şi reabilitare 
• obţinerea unei prefinanţări în cuantum de 5% din valoarea eligibilă a 
contractului de finanţare, în valoare de 131.126,81 lei 
• demararea lucrărilor de extindere şi reabilitare, cu o durată de 12 luni, care, 
se vor finaliza în luna octombrie a anului 2014 
Perioada de implementare: 26 de luni 
 


