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MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII 

 

Managementul de caz este metoda de lucru obligatorie utilizatã în domeniul 
protecției drepturilor copilului constand în  ansamblul de tehnici, proceduri și 
instrumente de lucru care asigură coordonarea tuturor activitãților de asistențã socialã și 
protecție specialã desfãșurate în interesul superior al copilului de cãtre profesioniști din 
serviciile de asistență socială publice și private.  

Activitatea de management de caz presupune: 

 elaborarea planului individualizat de protecţie (PIP) şi alcătuirea echipei 
multidisciplinare şi după caz, interinstituţionale; 

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

 asigurarea respectării etapelor managementului de caz, respectiv: evaluarea iniţială, 

evaluarea detaliată, planificarea serviciilor şi a intervenţiilor prin elaborarea PIP, 
furnizarea serviciilor pentru copil şi familie/reprezentant legal şi persoane 
importante pentru copil, monitorizarea şi reevaluarea progreselor, finalizate prin 
închiderea cazului. 

 

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

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

de protectie specială 
 familia naturală 
 persoana/familia de plasament 

 

Abrevieri  
Măsura de protecție 

Copiii care au desemnat un 
manager de caz 

Anul 2014 Anul 2015 

PF Plasament la familii sau 
persoane 

596 700 

T Tutelă 28 0 

PAMP Plasament la asistent 
maternal profesionist (AMP) 

194 197 

PSR Plasament la un serviciu 
rezidenţial (SR) 

395 369 

PONG Plasament la o organizaţie 
neguvernamentală (ONG) 

128 128 

PDSR Plasament al copilului cu 
dizabilitate într-un serviciu 

88 88 
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rezidențial (SR) 

PCPM 

PCZ 

Plasament la un centru de 

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

9 19 

DGASPC Masura la DGASPC Arad 1 1 

Total 1439 1502 

 
Se observă următoarele aspecte: 

- o creștere a numărului de cazuri instrumentate în sistemul managementului de 
caz, evoluție influențată cu precădere de creșterea numărului de solicitări de 
instituire a unei măsuri de protecție la o persoană sau  familie; 
- a crescut numărul solicitărilor de instituire a unei măsuri de protecţie la 
persoană/familie datorită implementării prevederilor OUG nr. 65/2014 privind 

modificarea si completarea unor acte normative, care a crescut alocația acordată, 
astfel, în cursul anului 2015 au fost primite 159 de solicitări (86 dintre acestea nu 
au fost acceptate ca nefiind întemeiate), comparativ cu anul anterior cand au fost 
primite 68 de solicitări (9 dintre acestea nu au fost acceptate ca nefiind 
întemeiate);  
- au fost transferate comunităților locale, monitorizarea cazurilor de tutelă, 
conform prevederilor Codului familiei, astfel acestea nu mai apar în cazuistica 
ilustrată mai sus, pentru anul 2015; 
- s-au înregistrat 220 de solicitări de instituire a unei măsuri de protecție și a fost 
stabilită încetarea măsurii de protecție specială pentru 265 de cazuri.  

Dinamica cazurilor administrate în sistemul managementului de caz, în 
ultimii trei ani, este ilustrată în cele ce urmează: 
 
 

In anul 2013, au fost 
instrumentate 1428 
cazuri, din care:  

 In anul 2014, au fost 
instrumentate 1439 
cazuri, din care:  

 In anul 2015, au fost 
instrumentate 1502 
cazuri, din care: 

Cazuri noi 
instrumentate: 123 

 Cazuri noi 
instrumentate: 171 

 Cazuri noi 
instrumentate: 220 

Cazuri finalizate: 
160 

 Cazuri finalizate: 
153 

 Cazuri finalizate: 265 
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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 se concretizează în: 
consiliere de specialitate, oferirea de mijloace de contracepţie şi asistenţă 
corespunzătoare, servicii medicale de specialitate obstetrică – ginecologie.  

 

2013 

Cazuri 
instrumentate 

2014 

Cazuri 
instrumentate 

 2015  

Cazuri 
instrumentate  

85 129  231 

 

A crescut în cursul anului 2015, comparativ cu anul anterior, numărul 
cazurilor instrumentate pe palierul serviciilor de planificare familială și educație 
contraceptivă.  

S-au oferit de asemenea și 623 de servicii de consiliere pentru persoanele 
asistate.  

3 persoane cu venituri mici sau fără venituri, au solicitat servicii de 
întrerupere de sarcină, comparativ cu anul anterior cand s-au oferit 17 astfel de  
servicii.  

Servicii de prevenire a 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 se concretizează în: informare, consiliere, educaţie pentru 

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

 

2015 

Cazuri 
instrumentat

e 

 2014 

Cazuri 
instrumentat

e 

2013 

Cazuri 
instrumentate 

 

195  249 313  

Se constată o scădere a numărului de beneficiari evidențiați în anul 2015 comparativ 
cu anul anterior, situație influențată de resursele limitate de care am dispus. 

S-au derulat programe de educație sexuală pentru 1427 de tineri și adulți, 
diseminandu-se informații privind planificarea familială, promovarea unei vieți 
sănătoase, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și metodele contraceptive, de 
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asemenea, programe educaționale de prevenire a infectării cu virusul HIV , in anul 
anterior beneficiind de servicii similare 1481 de persoane.  

 

Servicii de prevenire a 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. 

 

2015  

Cazuri 
instrumentate 

 2014 

Cazuri 
instrumentate 

2013 

Cazuri 
instrumentate 

74  97  56 

 

Servicii de monitorizare a 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. 

2013 

Cazuri 
instrumentate 

2014 

Cazuri 
instrumentate 

 2015 

Cazuri 
instrumentate 

147 200  339 

 
În cursul anului 2015, se constată: 
- o creștere semnificativă a cazurilor de femei gravide minore, însărcinate, care au 
beneficiat de servicii specializate, comparativ cu anii anteriori; 
- pentru 3 copii născuți de minore aflate în monitorizare, a fost necesară luarea 
unei măsuri de protecție, în cursul anului 2015, comparativ cu anul anterior cand 
s-a luat această măsură pentru un copil aflat în dificultate. 
 
În luna ianuarie a anului 2015 a fost încheiat un parteneriat cu Fundația HHC 

România care vizează două domenii de intervenție: 
 Prevenirea instituționalizării copiilor proveniți din familii aflați în situații de 

risc; 
 Favorizarea reintegrării socio-familiale a copiilor/tinerilor care au beneficiat 

de măsură de protecție. 
În cursul anului 2015 au fost sprijinite 6 familii aflate în situație de risc de 

separare, cu 22  de copii, în vederea prevenirii instituționalizării acestora. Familiile 
au fost sprijinite financiar de către Fundația HHC prin achiziționarea și 
distribuirea de alimente, articole sanitare și de igienă, achitarea restanțelor la 
electricitate, lemne de foc pentru încălzirea locuinței, racordarea locuinței 
beneficiarilor la apă curentă, reparații și întreținere locuință. 
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SERVICII DESTINATE COPIILOR ȘI PERSOANELOR ADULTE VICTIME ALE 

VIOLENȚEI DOMESTICE, ABUZULUI, NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII 

 

Prin intermediul serviciilor de specialitate oferite, se iau  măsuri pentru 
prevenirea, combaterea si minimalizarea consecinţelor violentei domestice, 
abuzului şi a neglijării copilului, vizându-se reducerea acestor fenomene şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului și familiei.  

 
Beneficiarii acestor servicii sunt: 

 copii, persoane adulte aflate în dificultate și victime ale violenței 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; 

 copii și persoane în situații de criză. 
 

Rezultate relevante: 

 

Anul 2014  

Beneficiarii 
serviciilor 
destinate copiilor 
și persoanelor 
adulte  

victime ale 
violenței 
domestice, 
abuzului, 
neglijării și 
exploatării 

Anul 2014 

237 copii  182 copii 

5 persoane adulte 
victime ale violenței 
domestice 

10 persoane adulte 
victime ale violenței 
domestice 

 

 În cursul anului 2015: 

  au fost înregistrate 687 de apeluri la telefonul copilului, comparativ cu 
anul anterior cand au fost înregistrate 669 de sesizări. A fost necesară 
intervenția Echipei Mobile în 126 de cazuri, în anul anterior derulandu-se 
68 de astfel de acțiuni. 

 au fost oferite 109 sesiuni de consiliere telefonică, pentru a sprijini 
apelanții, în depășirea situației de criză, comparativ cu anul trecut cand au 
fost oferite 48 de astfel de servicii. 

 în urma instrumentării cazurilor, a fost  necesară instituirea măsurilor de 
plasament în regim de urgență pentru 36 de copii, din care 23 sunt cazuri 
de copii părăsiți în unitățile spitalicești; 

 a crescut numărul copiilor pentru care s-a asigurat un adăpost în regim de 
urgență în cursul anului 2015, când au fost ocrotiți 140 de copii, 
comparativ cu anul 2014, când au fost ocrotiți 75 de copii;  
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 pentru 24 dintre acești copii a fost necesară luarea unei măsuri de protecție 
într-un serviciu rezidențial public sau privat, comparativ cu anul anterior 
cand au fost instituite măsuri similare pentru 31 de copii; 

 s-a menținut 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 2014 similar cu anul anterior;  

 au fost reintegrați în familia naturală 86 de copii, iar în anul 2014 s-a reușit 
reintegrarea pentru 23 de copii. 

 

SERVICII DE PREVENIRE A ABANDONULUI DESTINATE COPIILOR CU 

DIZABILITĂŢI 

 

Echipa mobilă de recuperare destinată copiilor cu dizabilități din județul Arad 
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, și gradului de handicap, 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. 

Rezultate 2015: 

 50 de copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii  de recuperare la 
domiciliul acestora prin intermediul serviciilor oferite de către echipa 
mobilă de specialiști 

 50 de familii au beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice 
de recuperare al copiilor  la domiciliul acestora, număr menținut constant 
comparativ cu anul anterior cand au fost asistate 52 de familii 

 

Pentru copiii cu handicap ocrotiți 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 2014 

 Cazuri 
instrumentate 
în anul 2014 

 Cazuri 
instrumentate în 
anul 2015 

Zi si recuperare   34  21 

Recuperare   194  196 
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Total cazuri  228  217 

 

Se evidențiază urmatoarele rezultate: 

 se menține relativ constant numărul copiilor cu handicap care beneficiază 
de programe de zi și de recuperare, 217 copii in cursul anului 2015 si 228 
copii în cursul anului 2014 

 217 familii au beneficiat de demonstraţii practice de recuperare în cadrul 
centrelor de zi și de recuperare, comparativ cu anul anterior cand,  194 de 
familii au beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice de 
recuperare a copiilor lor, în cadrul acestor centre.  

Incepând cu luna martie a anului 2012, în cadrul DGASPC Arad și judeţul 
Arad funcţionează primul centru destinat exclusiv copiilor cu autism şi familiilor 
acestora.  

Activităţile care se desfăşoara în cadrul Centrului de consiliere TSA, sunt: 
 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 și a gradului de integrare în comunitate. 
 

Capacitatea centrului este de 10 copii, care beneficiază gratuit de servicii de 
intervenţie. Din 2015 până în prezent, sunt 53 de copii diagnosticaţi cu tulburare de 
spectru autist, în evidenţa serviciului specializat. 
 

  Existenţi 
01.01.2015 

Intrări Ieşiri 
Existenţi 
31.12.2015 

Centru de consiliere TSA 17 5 2 20 

 

 
 

SERVICII OFERITE COPIILOR CU COMPORTAMENT PREDELINCVENT ȘI COPIILOR 

CARE SĂVÂRŞESC FAPTE PENALE ȘI NU RĂSPUND PENAL 

 

Pentru această categorie de copii, sunt oferite servicii specializate, constand în: 
evaluare, consiliere socială, psihologică și juridică, 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: 
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În cursul anului 2015 au fost asistaţi de către specialiştii instituţiei, în faţa organelor 
de cercetare penală, 54 de copii sau tineri comparativ cu anul 2014 când au fost 

asistaţi 43 de copii sau tineri. 

 

Mai putem evidenția următoarele: 

 

Copii cu 
comportame

nt 
predelincven

t și care 
săvarșesc 

fapte penale 
și nu răspund 

penal 

 Total cazuri 
instrumentat

e 

în anul 2015 

Total cazuri 
instrumenta

te 

în anul 2014 

 111 161 

 

Nu a fost necesara instituirea unei masuri de protectie pentru aceasta categorie de 
copii.  

 

 

SERVICII OFERITE COPILULUI TRAFICAT, MIGRAT ȘI REPATRIAT 

 

Pentru copiii repatriati, migrati, traficați, separați temporar de părinții lor se oferă servicii 
de evaluare, consiliere, educare, informare, îngrijire si monitorizare, în scopul recuperării 
personale şi sociale, precum şi asistenţă juridică  pentru a putea să îşi exercite 
drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege. 

 

În ceea ce priveşte serviciile oferite copiilor traficați, migrați și repatriați, instituţia noastră 
monitorizează acest fenomen, oferind servicii de specialitate, după cum urmează:  

 

Cazuistica instrumentată  Anul 
2013 

 Anul 
2014 

 Anul 
2015 

Victime ale traficului de 
persoane 

 12  7  6 

Suspiciune victime trafic de 
persoane 

 2  8  17 

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

întruneau condiţiile legale de 
părăsire a ţării 

 63  83  92 

Repatrieri de pe teritoriul altui  2  1  7 
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stat minori romani/minori 
straini 

Acord repatrieri de pe teritoriul 
altui stat minori cetateni 
romani- dgaspc acord la 

solicitare alt stat sau 
reprezentant legal 

 12  15  26 

 

De asemenea, mai pot fi evidențiate și următoarele rezultate: 

 Au fost instrumentate 2 cazuri de migrație ilegală 

 Au fost oferite servcicii pentru 3 copii cetățeni străini, întorși de la frontiera 
de stat a Romaniei, care nu întruneau condițiile legale de părăsire a țării, 
comparativ cu anul anterior cand au fost înregistrate 2 astfel de cazuri 

 Au fost înregistrate 2 cazuri de suspiciuni victime copii, cetăţeni straini, 
răpire. 

 Au primit adăpost temporar, 96 de copii, în sistem de protecție rezidențială 
pană cand, au îndeplinit condițiile de a fi integrati în familie,  comparativ cu 
anul trecut, cand s-au înregistrat 85 astfel de cazuri. 

 A fost monitorizat 1 copil, după repatriere. 

 

 

 

SERVICII OFERITE COPIILOR AI CĂROR PĂRINŢI SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN 

STRĂINĂTATE 

 

În urma desfăşurării activităţilor specifice, conform Ordinului 219/2006, emis de 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, au fost luate în 
evidență 825 de cazuri de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate. Responsabilitatea DGASPC constă în centralizarea cazurilor de copii ai 
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

 

 

 

MĂSURI DE PROTECȚIE ALTERNATIVĂ 

 
 
Orice copil lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, are 
dreptul la, protecţie alternativă care poate lua forma de: 

 măsuri de protecţie specială (instituirea măsurii plasamentului şi  
acordarea de servicii sociale destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului  
până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu a acestuia,  
acompaniate de beneficiile de asistenţă socială prevăzute de lege, la o persoană 

sau familie sau la un asistent maternal profesionist) 

 şi adopţie. 
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În alegerea oricăreia dintre aceste soluţii, se ţine seama în mod 

corespunzător, de necesitatea asigurării unei anumite continuităţii în educarea 
copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică. 

 

Copiilor sau tinerilor aflati în plasament la familii de plasament sau 
persoane, le sunt oferite următoarele: 

 evaluarea periodică a situaţiei care a determinat instituirea măsurii de 
plasament la rude sau la familii 

 evaluarea posibilităţii de reintegrare în familie, oferirea de servicii de 
consiliere şi sprijin 

 servicii de integrare socio-profesională 

 consiliere si sprijin. 

 

 În cursul anului 2015, a crescut numărul cazurilor de plasament la rude de 

grad IV sau alte familii/persoane, respectiv de la 596 de cazuri în anul 2014 
la 700 de cazuri în anul 2015. 

 

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

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

 

Anul 2014 2015 

La data de:  

01 ianuarie 

La data de: 

31 
decembrie 

La data de:  

01 
ianuarie 

La data de: 

31 
decembrie 

Asistenţi 
maternali 
profesionişti 

106 107 107 107 

Beneficiari 
existenţi 

164 160 160 147 

Cazuri de copii - 
Intrări  

45 34 

Maternitate 29 Maternitat
e 

20 

Pediatrie 11 Pediatrie 7 
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Centrul 
Maternal 

1 Centrul 
Maternal 

0 

Altele 4 Altele 7 

Cazuri de copii - 
Ieşiri 

49 47 

Reintegrare 2 Reintegrar
e 

2 

Plasament 3 Plasament 1 

Altele 1 Altele 1 

Tutelă 0 Tutelă 0 

Adopţie 30 Adopţie 27 

ONG 6 ONG 12 

CTF 7 CTF 3 

CP 0 CP 1 

 

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

 S-a păstrat relativ constant, numarul copiilor care au avut o măsură de 
plasament la asistent maternal profesionist în anul 2015 comparativ cu 
anul anterior, fiind  de 194 de copii ocrotiţi în anul 2015 şi 209 copii în 
anul 2014. 

 Au fost efectuate, 567 de vizite la domiciliul asistenților maternali 
profesioniști, în vederea monitorizarii activitatii acestora, menținandu-se 
contant numarul acestora comparativ cu anul anterior, cand au fost 
efectuate 564 astfel de vizite. 

 A scăzut ușor, numărul de copii care au necesitat instituirea unei masuri de 
protecție la asistent maternal profesionist, în anul 2015 comparativ cu anul 
anterior, astfel au fost instituite masuri pentru 34 de copii în anul 2015, în 
anul 2014 fiind 45 astfel de cazuri . 

 Numărul de reintegrări, s-a menținut constant, adică 2 reintegrări în anul 
2015 şi 2 in 2014 

 La sfarșitul anului 2015, din cei 147 de copii ocrotiți la asistenți maternali 
profesioniști, 26 dintre aceștia sunt încadrați în diferite grade de handicap, 
respectiv 17% dintre aceștia. Procentul se mentine relativ constant 
comparativ cu anul anterior, cand valoarea acestuia a fost de 18% (30 de 
copii au avut încadrare în grad de handicap din cei 160 ocrotiți de către 
asistenți maternali profesioniști).  

 În cursul anului 2015, au fost organizate 5 grupuri de suport pentru 
asistenții maternali profesioniști, din localităţile: Almaş, Aluniş, Agrişu 
Mare, Arad, Beliu, Conop, Birchiş, Căpîlnaş, Galşa, Honţişor, Lipova, 
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Macea, Mişca, Satu-Nou, Frumuşeni, Ghioroc, Nădab, Nădlac, Semlac, 
Sebiş, Seleuş, Socodor, Şag, Santana, Şepreuş, Şofronea, Vărşand, 
Tăgădău, Zăbrani, Zădăreni, Zimandu Nou. 
 
Măsura de protecție alternativă, adopţia este operaţiunea juridică prin 

care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi copilul adoptat, precum şi 
legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. 
 
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 

□ se fac demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile 
legii  

□ 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 copii adoptați si familiile adoptatoare pe o perioadă de doi ani 
de la încuviințarea definitivă a adopției 

 

Activităţi principale  Realizat la 
data de 
31.12.2014 

 Realizat la 
data de 
31.12.2015 

Deschiderea procedurii de adopţie  71  69 
 

Evaluarea familiilor în vederea 
obţinerii atestatului de familie 
adoptatoare 

 31  36 
 

Incredintarea in vederea adoptiei  31  29 

Incuviintarea adoptiei  19  25 

Consilierea copiilor şi a familiilor 
adoptive care au întampinat 
dificultăți de relaționare (la 
solicitarea acestora) 

 4  3 

Monitorizare post-adopţie 
(perioada de monitorizare este de 2 
ani) 

 34  51 

Informarea copiilor si familiilor 
adoptive referitor la drepturile si 
obligatiile ce le revin in si dupa 

procesul adoptiei  

 4  2 

Derularea campaniilor de  4  2 
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mediatizare a procedurilor de 
adoptie  

Menţinerea colaborării cu O.N.G.-

uri şi implicarea altor ONG-uri 
care au în îngrijire copii pentru 
care urmează să se deschidă 
procedura adopţiei interne 

 4  5 

Promovarea metodelor 
educaţionale non-violente (sesiuni 
de consiliere cu familiile 
adoptatoare) 

 4  4 

Respectarea dreptului la opinie a 
copilului (pentru copii cu varsta 
mai mare de 10 ani) 

 3  5 

Respectarea dreptului la identitate 
a copilului (solicitari din partea 
familiilor biologice sau persoane 
adoptate despre adoptii incheiate 
in trecut) 

 10  17 

 
 În cursul anului 2015, s-au instrumentat cazurile a 153 de copii 

adoptabili.  

 S-a menținut constant numărul deschiderilor procedurilor de adopție fiind 
evidențiate 71 de cazuri în 2014 și 69 în anul 2015. 

 A crescut numărul încuviințărilor în vederea adopției de la 19 cazuri la 25. 

 A crescut numărul familiilor evaluate în vederea obținerii atestatului de 
familie adoptatoare de la 31 de cazuri la 36 de cazuri. 

 

 

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 în: 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 2015, comparativ 
cu anul anterior, este ilustrată în cele ce urmează: 
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Locaţia unde se află ocrotiți 

copii care beneficiază de măsură 
de protecție de tip rezidențial 

Total cazuri 

instrumentate 
în cursul anului 

2014 

 Total cazuri 

instrumentate 
în cursul 

anului 2015 

CTF Sântana 126  126 

CSS Ineu 70  67 

CTF Lipova 144  133 

Casa Sperantei Sebiş 13  12 

Centrul de plasament Oituz 22  24 

Centruluide recuperare şi 

reabilitare copii cu 

dizabilităţi Arad  (CRRCD) 

25  26 

CSS Varadia 32  26 

Numărul total de copii ocrotiţi 
în regim rezidenţial 

432  414 

 

Au fost instrumentate, în cursul anului 2015, un număr de 414 cazuri care au 
necesitat protecţie de tip rezidenţial, scăzand ușor numărul acestora comparativ 
cu anul anterior când au fost înregistrate 432 de cazuri. 

Această scădere se justifică și prin contractarea serviciilor sociale pentru un lot de 
11 copii aflați în sistem rezidențial. Serviciile au fost contractate de către Asociația 
”Maria din Dragoste pentru Copii” Pâncota conform contractului nr. 
108/10.09.2015. 

 

Servicii de îngrijire rezidențială pentru cuplul mamă-copil 

În cadrul unui serviciu specializat de asistență rezidențială 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 2015 Cazuri 

existente 
în luna 

ianuarie 

Intrări Ieşiri Cazuri 

existente 
în luna 

decembri

e 

Total 
cazuri 

instrume
ntate în 
cursul 
anului 

2015 

 Total 
cazur

i 
instr
umen
tate 

în 
cursu
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l 
anulu

i 

2014 

Cupluri 
asistate 

Copii 9 20 19 10 29  31 

Mame 4 10 9 5 14  20 

Cupluri 
monitorizat
e 

Copii  11 17 19 9 28  18 

Mame 9 8 13 4 17  16 

 

Se evidențiază următoarele: 

 A scăzut numărul mamelor și copiilor pentru care s-a luat măsură de 
protecție într-un centru specializat, în cursul anului 2015, comparativ cu 
anul anterior, astfel, anul trecut a fost luată măsură pentru 29 de copii și 
14 mame, iar în anul 2014 a fost luată măsură de protecție pentru 31 de 
copii și 20 mame. Aceasta ușoară scădere este motivată de faptul că, timpul 
necesar pentru rezolvarea situațiilor de dificultate a fost mai ridicat, fiind 
uneori necesară prelungirea perioadei de asistare, de asemenea, au fost 
asistate mame cu mai multi copii, locurile de asistare fiind astfel ocupate. 

 În cursul anului 2015, 25 de mame s-au adresat Centrului maternal pentru 
servicii specializate, dintre acestea: 15 mame au întocmit cereri de asistare, 
finalizate cu asistarea a 10 mame cu 20 de copii. În anul anterior, s-au 
adresat instituției 21 de mame, dintre acestea doar 16 au depus cerere de 
asistare, 5 mame necesitand doar de servicii de consiliere. 

 Nu a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție, pentru niciun copil 
ocrotit în cadrul centrului maternal. 

 4 dintre cazurile nou asistate în cursul anului 2015 sunt cazuri care au 
revenit din perioada de monitorizare, solicitand asistare datorită violenței 
domestice a căror victimă sunt. 

 În cursul anului, o mamă asistată a fost minoră. 

 

 

SERVICII DE EVALUARE SI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOEDUCAŢIONALĂ 

 

Serviciile de evaluare, consiliere psihologică și psihoeducațională  se 

adresează sondării dimensiunilor psihologice, susţinerii emoţionale, 

depăşirii situaţiilor de criză şi a consecinţelor acestora precum şi, 

întărirea capacității beneficiarilor, pentru obţinerea schimbărilor 

necesare adaptării la mediul de viaţă. 

 

Serviciile de evaluare, consiliere psihologică și psihoeducaționale, constă în: 
 Psihodiagnostic şi evaluare clinică 
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 Intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică 
 Formarea şi educarea deprinderilor de viaţă independentă şi atitudinilor ce 
contribuie la învăţarea eficientă 

Beneficiarii serviciilor de evaluare şi de consiliere sunt:  

 copiiii și tinerii aflaţi cu o măsură de protecţie specială, ocrotiți de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

 copiiii și tinerii aflaţi cu măsură de protecţie specială, ocrotiți de către 

organizații neguvernamentale 

 adulţi cu măsură de protecţie specială ocrotiți de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

 familia, familia extinsă sau familia substitutivă a copiilor și tinerilor, cu 

măsură de protecţie specială, ocrotiți de către  D.G.A.S.P.C. Arad 

 cuplul mamă – copil ocrotit 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); 

 minorii care  trec prin procedura executării silite, la cererea Instanţei 
Judecătoreşti. 
 

In cursul anului 2015, comparativ cu anul anterior, s-au oferit urmatoarele 
servicii: 

 

Psihodiagnostic şi evaluare psihologică 

Nr 

crt 
Activitate 

Rezultate obţinute 

În cursul anului 2014 

Rezultate obţinute 

În cursul anului 2015 

1 

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

97 de copii evaluaţi 
psihologic pentru 
instituirea măsurii de 
plasament  

 

113 de copii evaluaţi 
psihologic pentru 
instituirea măsurii de 
plasament (cazuri noi de 
instituire de măsură) 

 

2 
Evaluare psihologică a 
familiei de plasament 

76 de familii de 
plasament evaluate 
psihologic/an 

109 de familii de 
plasament evaluate 
psihologic/an 

 

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

131 de copii/tineri 
evaluaţi psihologic/an 

 28 de familii evaluaţi 
psihologic / an 

216 de copii/tineri 
evaluaţi psihologic/an 
70 de familii evaluaţi 
psihologic / an 
  

 

4 
Evaluarea psihologică 
a copilului/familiei la 

9 cazuri evaluate la 
cererea Instanţei 

18 cazuri evaluate la 
cererea Instanţei 
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cererea Instanţei 
Judecătoreşti 

Judecătoreşti /an Judecătoreşti /an  

5 

Evaluarea/reevaluarea 
psihologică a 
persoanelor aflate cu 
masura de protectie 
speciala in cadrul 
DGASPC Arad pentru 
încadrarea în grad de 
handicap 

 
 
 
- 

36 de copii evaluati 
23 adulti evaluati 

 

 
Total cazuri 
instrumentate 

341 cazuri 
instrumentate 

585 cazuri 
instrumentate 

 

 

 

Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică: 

 

Nr 

crt 
Activitate 

Rezultate obţinute 

În cursul anului 2014 

Rezultate obţinute 

În cursul anului 2015 

1 

Consilierea 
psihologică a 
copilului şi a 
familiei de 
plasament 

78 de copii/tineri la cu 
masura de protectie 
speciala a plasamentului 
consiliaţi psihologic/an 

76 de familii de plasament 
consiliaţi psihologic/an 

138 de copii/tineri la cu 
masura de protectie 
speciala a plasamentului 
consiliaţi psihologic/an 
109 de familii de plasament 
consiliaţi psihologic/an 
 

2 

Consiliere 
psihologica a 
copilului sau şi 

a familiei, care 
se află cu 
măsură de 
protecţie 
specială in 
sistem 
rezidenţial 

58 de copii / tineri 
consiliaţi psihologic / an 

14 familii consiliate 

psihologic /an 

163 de copii / tineri 
consiliaţi psihologic/ an 
13  familii consiliate 
psihologic/an 
 

3 
Consiliere 
familială 

54 de beneficiari consiliaţi 
familial/an 

43 de beneficiari consiliaţi 
familial/an 
 
 

 
Consiliere 
vocaţională 

18 de tineri consiliaţi 
vocaţionali / an 

16 de tineri consiliaţi 
vocaţionali / an 
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Concluzii: 
În cursul anului 2015, s-au oferit servicii de evaluare psihologică, consiliere 
psihologică şi terapie pentru un 662 de beneficiari ,  cuprinzând cele şase  
paliere, după cum urmează: 
 sistem rezidenţial – 389 beneficiari 
 instituire măsură de plasamnet/plasamnete – 121 beneficari 
 consiliere familială –  43 beneficiari 
 evaluare încadrare în grad de handicap – 59 
 evaluare psihologică pentru Instanţă – 18 beneficiari 
 asistenţă maternală – 10  beneficiari (existenti in ianuarie 2015) 
 Centru TSA Arad- 22  beneficiari 

 

De asemenea, o nouă reglementare a Codului civil, conform art. 912, impune 
prezența unui reprezentant al instituției în cazurile de executare silită a minorului. 
In cursul anului 2015, fiind instrumentate 18 astfel de cazuri.   

 

Activitatea Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 
În anul 2015, în urma dezbaterilor şi audierilor din şedinţele Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Arad au fost discutate în total un număr de 1714 de cazuri, 
comparativ cu anul trecut, cand s-au instrumentat 1724 de cazuri.  

 

Cazuri noi in cursul anilor: 2014 2015 

Plasamente la familii/persoane, rude gr. IV 20 22 

Plasamente D.G.A.S.P.C. 1 1 

Plasamente O.P.A. 3 5 

 

Reevaluări: 2014 2015 

menţinere plasament la familii/persoane, rude gr. IV 19 22 

menţinere plasament D.G.A.S.P.C. 26 20 

menţinere plasament O.P.A. 10 8 

Mentinere plasament la AMP 0 1 

 

 2014 2015 

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

11 18 

revocare plasament fam./pers., rude gr. IV prin efectul legii 19 23 

revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin reintegrare în familia naturală 4 - 

revocare plasament D.G.A.S.P.C. prin efectul legii 15 25 

revocare plasament O.P.A. prin efectul legii 7 8 
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revocare plasament AMP prin efectul legii - 2 

 

 

SERVICII DE EVALUARE COMPLEXĂ DESTINATE COPIILOR 

 

Serviciile oferite se centrează pe: evaluarea complexă multidisciplinară, din punct de 
vedere socio-psiho-medical, a copiilor cu dizabilitati în vederea obținerii certificatului de 
încadrare 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. 

In cursul anului 2015 au fost evaluati 1476 de copii, comparativ cu anul anterior cand 
au fost evaluați un numar de 1547 de copii cu dizabilități, în vederea încadrării într-o 
categorie de persoane cu handicap, după cum urmează: 

 grav cu asistent personal: 613 

 grav fara asistent personal: 3 

 accentuat: 356 

 mediu: 496 

 uşor: 2 

 nu se încadrează: 6 
 
Situația comparativă între anii 2014-2015 cu privire la numarul de cazuri, 
mai poate fi ilustrată astfel:  
 

Situatia comparativa 
între anii 2014-2015  

 

Grav cu 
AP 

Grav fara 
AP 

Accentuat Mediu Usor 

Anul 2014 615 4 307 612 5 

Anul 2015 613 3 356 496 2 

 

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

 

Situatia comparativa 

intre anii 2014-2015  

 

Varsta 0-3 

ani 

Varsta 4-6 

ani 

Varsta 7-11 

ani 

Varsta 

12-18 

 2014 2015 

eliberare atestate A.M.P. 30 52 

eliberare avize favorabile pentru alte C.P.C. 6 2 

solicitare avize favorabile de la alte C.P.C. 2 - 

eliberare certificate de încadrare în grad de handicap 1546 1495 

respingere încadrare în grad de handicap 3 6 

respingere solicitare instituire plasament 2 2 
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Anul 2014 604 242 304 393 

Anul 2015 540 230 319 381 

După tipul de handicap: 

 Handicap 
motor 

Handicap 
psihic 

Handicap 
senzorial 

Handicap 
asociat 

Altele 

Anul 2014 81 445 76 597 344 

Anul 2015 83 439 62 574 312 

Situația cazurilor copiilor cu dizabilități, structurată pe tip de afecțiune: 
 

BOALĂ/LUNĂ TOTAL 

Afecţiuni ale sistemului nervos şi 
funcţiilor mentale globale 

936 

Afecţiuni vizuale 48 

Afecţiuni auditive 32 

Afecþiuni ale aparatului locomotor 53 

Afecţiuni ale laringelui 3 

Afecţiuni ale sistemului cardiovascular  45 

Afecţiuni ale aparatului respirator 212 

Afecþiuni ale aparatului digestiv 7 

Afecţiuni ale aparatului metabolic 40 

 

Afecţiuni ale sistemului imunitar 19 

Afecţiuni ale sistemului endocrin 4 

Afecţiuni ale sistemului urinar 13 

Afecţiuni ale pielii, anexelor şi 
tegumentului 

2 

Afecţiuni multiple ale organismului 
legate de boli genetice invalidante 

41 

Afecţiuni legate de boală canceroasă 9 

Afecţiuni ale organismului legate de 
transplantul de organe  

- 

Infecţia HIV 4 

SIDA 2 

TOTAL  1470 
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 SERVICII  REZIDENŢIALE   

ȘI 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.  

Centrele de adulţi au asigurat pe parcursul anului 2015 servicii de găzduire, 
asistenţă, îngrijire personală şi sprijin în vederea integrării / reintegrării socio – 
familiale pentru 194 beneficiari care prezintă următoarele caracteristici: 
 Vârsta beneficiarilor, între 20 şi 85 ani; 
 Încadrare într-un grad de handicap fizic / psihic / asociat; 
 În majoritate beneficiarii aflaţi la vîrsta de + 50 ani prezintă tare psiho – 

fizice şi comportamentale cauzate de experienţele de viaţă anterior 
instituţionalizării. 

În anul 2015, în cadrul sistemului de protecţie de tip rezidenţial din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad au funcționat 7 
centre, şi anume:  

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica; 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păuliş; 
 Centrul de Îngrijire și Asistență Vărădia de Mureș; 

 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Tabacovici”; 
 Locuinţa Protejată „Ceahlău”; 
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Petriş; 
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cuveşdia. 

 

SSiittuuaaţţiiee  ccoommppaarraattiivvăă  aa  bbeenneeffiicciiaarriilloorr  îînnrreeggiissttrraațții  îînn  uullttiimmiiii  44  aannii::  

Nr. crt. Centru 
Nr. beneficiari 

2012 2013 2014 2015 

1 C.I.A. Pecica 49 64 60 61 

2 C.I.A. Păuliş 7 15 18 17 

3 C.I.A. Vărădia 0 7 5 8 

4 
C.I.T.O. 

Tabacovici 
18 20 19 20 

5 L.P. Ceahlău 10 13 11 10 

6 C.R.R.N. Petriş 34 39 37 37 

7 
C.R.R.N. 
Cuveşdia 

37 39 41 41 

Total beneficiari 155 197 191 194 
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LP Mierlei nu a funcţionat nici în anul 2015, imobilul fiind în conservare şi 

verificare pentru reparaţii acoperiş şi amenajări interioare. 
 
Evoluţia beneficiarilor adulţi în centre de tip rezidențial în perioada 2012-
2015: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  
                                                                                                                            

 
 

Din situația prezentată anterior reiese că numărul beneficiarilor a rămas 
relativ constant în anul 2015 comparativ cu anii 2013 și 2014.  

 

Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru adulţi, precum și activităţile 
care sunt organizate şi se desfăşoară în aceste centre au la bază regulamente, 
standarde, obiective şi indicatori cuprinşi în planuri anuale de activitate, dar şi un 
sistem specific de proceduri de aplicare şi monitorizare.  
 

Problematica centrelor pentru adulţi este dată de eterogenitatea 
beneficiarilor sub multiple aspecte: vârsta, experienţa / necazurile vieţii, gradul de 
handicap şi riscul de transmitere a unor boli la ceilalţi beneficiari sau la personal, 
capacitatea slabă de autoservire, pregătirea pentru reintegrarea în viaţa socială 
activă. Personalul din centre care se ocupă direct de beneficiari este insuficient, 
mai ales în ceea ce priveşte personalul specializat pentru îngrijire şi activităţi de 
terapie – recuperare – reabilitare. 

 
Solicitările de asistare adresate instituţiei noastre pe parcursul anilor 2012, 
2013, 2014, 2015: 
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Se observă că pe parcursul anului 2015 solicitările de asistare în centrele 
de tip rezidențial s-au menținut constante comparativ cu anul 2014. 

Beneficiarii asistaţi în centrele rezidenţiale ale DGASPC Arad au fost 
repartizaţi în centre în funcţie de nevoile acestora, astfel încât să poată beneficia 
de servicii specializate, adaptate nevoilor lor. Au fost asistati: 

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

 

Repartitia beneficiarilor in centre 

specializate

5%
10%

45%

40%

LP

CITO

CIA

CRRN

 
 
  În ceea ce priveste activitatea de integrare sociala  a tinerilor cu dizabilitati 
instituționalizați, în cursul anului 2015,  5 tineri din Locuinta protejata Ceahlau , 
tineri care au un loc de munca stabil de o perioada mai mare de timp si care 
detin abilitati de autogospodarire și viață independentă, au beneficiat  de locuințe 
sociale prin intermediul DDAC Arad.  

În anul 2015 au beneficiat de serviciile de management de caz 194 
persoane adulte cu dizabilităţi cu măsură de protecţie în servicii rezidenţiale din 
subordinea DGASPC. De asemenea, de serviciile de management de caz au 
beneficiat și cele 30 de persoane adulte cu dizabilități pentru care serviciile sociale 
au fost contractate de către Fundația ”Căminul Speranței” Vinga. 
 

  

EVALUARE INIŢIALĂ, EXTINSĂ, PREGĂTIRE ŞI FORMARE PREVOCAŢIONALĂ 

 
  

Prin activitățile desfășurate, aceste servicii oferite vizează diferitele etape ale 
procesului de (re)integrare profesională cu scopul de a oferi locuri de muncă 
persoanelor defavorizate social. 

 Evaluarea profesională (iniţială), prin care se evaluează competențele, abilitățile 
şi interesele persoanelor defavorizate social, se analizează cerințele pentru locul 

(locurile) de muncă destinate şi se elaborează planul individual de acţiune în 
atingerea obiectivelor profesionale; 
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  Evaluarea extinsă, pregătirea şi formarea prevocaţională, ajută la depăşirea 
golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă şi creşte 
nivelul de angajare a persoanelor defavorizate social. 

 

De serviciile de evaluare inițială au beneficiat 84 persoane vulnerabile social, 

din care un număr de 19 beneficiari au participat la activităţile specifice formării 
abilităţilor sociale legate de muncă şi a eficienţei personale, astfel: 

 servicii de evaluare extinsă –11 beneficiari; 

 servicii de pregătire şi formare prevocaţională – 8 beneficiari. 
 

După analiza datelor celor 84 persoane vulnerabile social, s-a constatat că 
acestea fac parte din următoarele categorii sociale:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
În urma evaluării celor 84 de persoane, serviciul recomandat a fost: piaţa 

liberă a muncii, pregătire şi formare prevocaţională, angajare protejată,  evaluare 
extinsă, angajare asistată. 
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ANGAJARE  ASISTATĂ 

 
Activitatea de angajare asistată presupune o abordare care pune accent pe 

sprijinirea persoanelor vulnerabile social cu privire la integrarea profesională, 
obținerea unui loc de muncă pe piața liberă și acordarea măsurii de sprijin necesar 
asigurării succesului la locul de muncă. Prin activitățile desfășurate se asigură 
pentru  persoanele vulnerabile social  evaluarea competenţelor, deprinderilor, 
aptitudinilor, potenţialului de a  munci, utilizând intrumente adecvate şi luând în 
considerare opinia şi aspiraţiile personale ale beneficiarului. 

Serviciile oferite în vederea integrării vocaționale a persoanelor vulnerabile 

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

 Persoane de etnie romă; 

 Persoane cu dizabilități; 
 Beneficiari de venit minim garantat; 
 Femei fără loc de muncă; 

 Tineri din sitemul de protecție; 

 Familii cu mai mult de 2 copii în întreținere; 

 Familii monoparentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
În cursul anului 2015, 67 de persoane vulnerabile social au beneficiat de 

servicii de angajare și monitorizare, respectiv: 

 Participarea a 64 de persoane la bursele locurilor de muncă  organizate de 
A.J.O.F.M. Arad – 1 bursă pentru femei, 4 burse generale, 1 bursă pentru 
absolvenți și 1 bursă pentru tinerii postinstitutionalizati; 

 Au fost sprijinite 65 de persoane pentru  întocmirea  CV-urilor, scrisorilor  
de intenție, nota de consiliere, profil vocational în vederea angajării; 

 Au fost contactați 50 de angajatori care au fost informați cu privire la 
beneficiile angajării unui persoane cu dizabilități conform legislatiei în 
vigoare; 

 Monitorizarea a 21 de beneficiari  la  locul de munca  prin rezolvarea unor 

conflicte aparute între aceștia și colegii de serviciu, prin întrevederi cu 
angajatorii privind adaptarea lucurilor de muncă în funcție de nevoilor 
persoanelor cu dizabilitați; 
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 Au fost sprijiniți în identificarea, ocuparea, păstrarea unui loc de muncă și 
au fost monitorizați la locul de muncă 21 de beneficiari (posturile ocupate 
de beneficiari: muncitori necalificati, operator cablaje, îngrijitor curățenie); 

 Persoane care au  fost angajate în unitați protejate -2; 
 Persoane care au refuzat  locul de muncă,  –12; 
 Persoane care au participat la mai multe probe de lucru  pentru a obtine un 

loc de muncă pe piața liberă a muncii -28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICII  DE  EVALUARE  COMPLEXĂ  ȘI SECRETARIATUL COMISIEI 

DE EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP 

 

Pe parcursul anului 2015, activitatea privind evaluarea complexă a 
persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap se prezintă astfel: 

Evoluția numărului persoanelor cu handicap evaluate pe parcursul anilor: 
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NUMĂR TOTAL 

9446 

CAZURI NOI 

2655 

REEVALUĂRI 

6791 

Din graficul de mai sus, se observă o creștere cu 8,76% a numărului de 

persoane cu handicap care au beneficiat de evaluare în anul 2015, față de anul 

2014.  
La nivel de secretariat al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap au fost monitorizate 9446  dosare în registrul electronic, reprezentând 
datele cu privire la încadrarea în grad și tip de handicap și s-au eliberat 
certificatele de încadrare în grad de handicap și programele individuale de 
recuperare, readaptare și integrare sociala care au fost transmise beneficiarilor. 

  
Numărul total de cazuri evaluate: 

 

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

 
 grav  2844 

 accentuat  4858 

 mediu  1122 

 usor  88 

 Boala, nu handicap -           
Respingeri 

 535 

 TOTAL  9446 

 
Din totalul persoanelor evaluate, 535 de persoane nu s-au încadrat în 

criteriile medico-psiho-sociale. 
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Situația încadrarilor în grad de handicap

230
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ANUL 
2014 

TOTAL 
CERERI 

EVALUARE 

DEPUSE în 
SECPAH 

TOTAL 
PERSOANE 

EXPERTIZATE 

CAZURI 
NOI 

REEVALUARI 

TOTAL 9446 9446 2655 6791 

 
 

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

 

Fara 
venit 

Pensie 
urmas 

Pensie de 
invaliditate 

Pensie limita 
varsta 

Salariati Total 

2219 382 2254 3590 466 8911 

 
In vederea admiterii /revocarii în/din centre publice rezidentiale sau de zi: 
 au fost analizate în anul 2015 solicitarile de admitere/revocare în 

/din centre  a unui numar de 42 beneficiari.   
 au fost eliberate 42 hotarari privind admiterea / revocarea / 

respingerea solicitarilor beneficiarilor. 
 In anul 2015 s-au depus și înregistrat 345 contestații care au fost 
prelucrate și transmise împreuna cu dosarul persoanei în cauza Comisiei 
Superioare în termenul legal, iar cele  solutionate de Comisia Superioara au fost 

monitorizate în programul D-Smart și transmise beneficiarilor. Comisia Superioara 
a  solutionat 248 contestatii. 
 

EVIDENȚĂ  ȘI  PLATĂ  PRESTAȚII  SOCIALE 

 

 Principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2015 în acest 
domeniu: 

 Au fost eliberate un număr de 1.483 de legitimaţii pentru transportul în 
comun urban; 

 A fost eliberat un total de 39.559 bilete de călătorie interurbană gratuite cu 
autobuzul sau pe calea ferată; 

 Au fost acordate un numar de 2.538 avize pentru optiunea facuta de 
persoana cu handicap pentru angajarea unui asistent personal sau 
pentru indemnizatie de însotitor; 

 Au fost operate 861 de cereri de acordare a gratuitatii pentru taxa de drum 
(rovinieta); 

 Au fost distribuite un numar de 853 de roviniete emise pentru persoanele 
cu handicap. 

 
De asemenea, s-a actionat pentru recuperarea debitelor constatate, 

intocmindu-se de catre personalul compartimentului EPPS un numar de 18 de 
angajamente de plata, în paralel cu recuperarea sumelor necuvenite pe alte cai 
(poprire de conturi, actiuni in instanta). 

 
In ceea ce priveste transportul interurban gratuit acordat persoanelor cu 

handicap, au fost primite documentatiile si au fost intocmite Conventii de 
colaborare in vederea decontarii transportului interurban pentru persoanele cu 
handicap cu un numar de 12 (doisprezece) furnizori de transport pe cale ferata 
sau cu autobuzele. 

 
Din analiza datelor se observă o creștere a numărului serviciilor oferite în anul 
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2015 astfel: 
Servicii oferite 2014 2015 

Avize pentru angajare 
asistenti personali sau 
indemnizatii insotitor 

2502 2538 

Adeverinte –împuterniciri 
decese 

1072 1249 

Riviniete emise 561 853 

Consultanta oferita 14558 16161 

Legitimatii transport comun 1579 1483 

Bilete calatorie interurbana 40144 39559 

Total servicii oferite 60416 61843 

Această creștere cu 2,36% a numărului de servicii oferite se datorează 
creșterii numărului de persoane încadrate în grad de handicap pe parcursul 
anului 2015. 

 

În cursul anului 2015: 
 au fost acordate si achitate drepturile băneşti si facilitati de transport 

interurban pentru un număr mediu lunar de 14.726 beneficiari persoane 
cu handicap adulţi si copii; 

  a fost acordat un numar mediu lunar de 6 alocaţii de hrana pentru copiii 
cu handicap de tip HIV – SIDA  

 a fost acordat un număr mediu lunar de 1.190 indemnizaţii de însoţitor 
pentru persoanele cu handicap vizual grav.  

 au fost achitate lunar dobanzi la creditele bancare contractate de 
persoanele cu handicap în vederea achiziţionării unui autoturism pentru 
un numar mediu lunar de 12 beneficiari. 

Din punct de vedere al evoluţiei numărului de  persoane cu handicap aflate 
în evidenţa DGASPC Arad, luând în considerare beneficiarii aflaţi în evidenta cu 
drepturi si facilitati  la 31.12.2015, per total, acesta  a crescut cu 5,79 % faţă de 
situaţia existentă la 31.12.2014, conform tabelului: 

 
Evoluţia comparativa a persoanelor cu handicap 

la 31.12.2014 faţă de 31.12.2015 
Explicaţii 31-12-2014 31-12-2015 

 
Creştere 

% 

Persoane cu handicap GRAV, din care: 
- copii 
-adulti 

5.890 
538 

5.352 

6.327 
532 

5.795 

+7,42% 

Persoane cu handicap ACCENTUAT, din 
care: 

- copii 
-adulti 

6.527  
259 

6.268 

6.799  
319 

6.480 

+4,17% 

Persoane cu handicap  MEDIU, din care: 
- copii 
-adulti 

1.341 
589 
752 

1.497 
484 

1.013 

+11,63% 

Persoane cu handicap USOR, din care: 
- copii 
-adulti 

157 
0 

157 

97 
0 
97 

-38,22% 
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Copii cu handicap HIV / SIDA beneficiari de 
alocaţie de hrana 

5 6 +20% 
 

 
Total persoane cu handicap beneficiare 

 

 
13.920 

 
14.726 

 
+5,79% 

Indemnizaţii de însoţitor pentru pers. cu 
handicap vizual 

 
1.276 

 
1.192 

 
-6,58%  

 
In ceea ce priveste bugetul final aprobat în anul 2015 pentru capitolul 

51.01.04 „Drepturi şi facilităţi pentru persoane cu handicap” suma aprobata 
pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap conform Legii nr. 
448/2006 se ridica la 57.111.000 lei, din care prin transferuri de la Ministerul 
Muncii prin Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii si Inspectie  Sociala - pentru plata 
drepturilor băneşti conform art. 58 din legea 448/2006, suma de 55.764.000 lei, 
iar prin transferuri de la Ministerul Muncii prin Autoritatea Nationala pentru 
Persoanele cu Handicap, suma de 1.347.000 lei din care: pentru plata 

transportului interurban pentru persoanele cu handicap suma de 1.314.000 lei, 
iar pentru plata dobanzilor la creditele persoanelor cu handicap 33.000 lei.   

 
Din totalul bugetului aprobat, până la data de 31.12.2015 au fost 

alimentate de la Consiliul Judetean Arad credite bugetare în sumă totală de 
57.029.513 lei, din care : din transferuri de la AJPIS suma de 55.752.167 lei iar 
de la ANPH suma de 1.277.346 lei. 

 
 Prin comparatie cu anul 2014, din bugetul total alocat DGASPC Arad până 
la data de 31.12.2015, in temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost efectuate urmatoarele 
cheltuieli: 

 
Situatia comparativa a bugetului aprobat si a platilor efective la 31.12.2015 

fata de 31.12.2014 
 

Indicator Plati  la 
31.12.2014 

Plati la 
31.12.2015 

Crestere 

BUGET AJPS 46.395.216 55.072.793 + 18,70 % 

BUGET DPPH, din care: 1.294.476 1.270.936 -1,82% 

TRANSPORT INTERURBAN 1.261.077 1.240.608  

DOBANZI CREDITE 33.399 30.328  

 
TOTAL PLATI: 

 
47.689.692 

 

 
56.343.729 

 

 
+ 18,15 % 

  
Cresterea ponderii platilor efectuate pe total an cu 18,15 % la finele anului 

2015 fata de anul 2014 se explica îndeosebi prin majorarea indemnizatiilor si 
bugetului complementar lunar pentru gradele de handicap incepand cu 
01.01.2015, precum si a indemnizatiilor de insotitor pentru persoanele cu 
handicap vizual grav începând cu data de 01.01.2015 si respectiv 01.07.2015, dar 
si cresterii numarului de beneficiari cu handicap în evidenta. 
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MANAGEMENTUL ȘI  CONTROLUL CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE 

 

 
Misiunea reprezentantului 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 calităţii a întregii activităţi a 
D.G.A.S.P.C. Arad.  

Începând cu anul 2007 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad a implementat standardul ISO 9001:2000, în anul 2008 obţinând 
certificat de calitate pentru sistemul de management. 
Analiza efectuată de management 
Analiza managementului a urmărit stadiul de documentare a SMC şi de 
implementare a documentelor în raport cu politica, obiectivele stabilite şi 
documentaţia sistemului de management al calităţii.  

 A fost stabilit planul de masuri de îmbunătăţire a calităţii. 

 A fost evaluat gradul de satisfacţie al beneficiarilor pentru anul 2015.  
Acţiuni preventive 
Pe parcursul anului 2015, s-au elaborat şi difuzat 5 acţiuni preventive. 
Acreditarea D.G.A.S.P.C. Arad ca furnizoare de servicii sociale 
În privinţa obţinerii acreditării ca furnizor de servicii sociale, au fost îndrumați 
coordonatorii de centre şi de servicii, pentru întocmirea documentaţiei necesare. 
Audit intern la D.G.A.S.P.C. Arad 
Evaluarea sistemului de management al calităţii existent la D.G.A.S.P.C. Arad în 
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii  
s-a realizat prin auditarea internă a tuturor structurilor.  
Auditul intern pe segmentul managementul calității s-a efectuat în perioada 
aprilie-iunie 2015 

 au fost auditate 45 de procese 

  s-au întocmit 45 planuri de desfăşurare a auditului respectiv 45 rapoarte 
de audit intern  

 nu s-au  înregistrat neconformităţi. 
D.G.A.S.P.C. Arad dispune de o administraţie care respectă reglementările 

legale în vigoare, este eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării 
personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite beneficiarilor având 
mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor. 
Audit extern de supraveghere 
Pe parcursul anului 2015 s-a realizat auditul de recertificare a sistemului de 
management al calităţii. În perioada 28 – 31.07.2015  s-a realizat auditul extern 
de certificare de către TUV Austria. În urma raportului organismului de certificare 
au fost identificate rezultate pozitive cât şi indicaţii de îmbunătăţire. Auditul s-a 
încheiat pozitiv. 
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AUDIT INTERN 

 

 
Misiunea compartimentului de audit intern este de a furniza în mod independent 
şi obiectiv servicii de asigurare şi consiliere, destinate să adauge valoare şi să 
îmbunătăţească activităţile D.G.A.S.P.C. Arad, ajutând-o să îşi îndeplinească 
obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluând şi îmbunătăţind 
eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi a proceselor de 
guvernanţă.  
Activitatea de audit public intern la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Arad pentru anul 2015 a fost planificată  prin Planul de 
audit public intern pe anul 2015 
Pe parcursul anului 2015 

 A fost elaborat  Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2014 

 A fost întocmit Planul de instruire profesională pentru anul 2015 

 A fost modificat Planul anual de audit public intern 
 

La întocmirea planului de audit pentru anul 2015 au fost avute în vedere: 

 identificarea activităţilor auditabile,  

 identificarea riscurilor asociate inerente,  

 stabilirea factorilor de  analiză a riscurilor şi a nivelului de apreciere al 
acestora,  

 stabilirea nivelului riscurilor şi a nivelului de apreciere a acestora, 

 stabilirea nivelului riscurilor şi a ponderii acestora pe criterii de apreciere, 

 determinarea punctajului total al riscurilor, clasarea şi ierarhizarea 
activităţilor pe categorii de risc în funcţie de punctaj,  aferente acţiunilor şi 
activităţilor realizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad pentru anul 2015, 

În plan au fost cuprinse patru misiuni de audit. 
În primul semestru au fost stabilite două misiuni de audit, una din misiuni s-a 
desfăşurat la Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, 
migraţie şi repatrieri cu tema “Planificarea familială şi sprijinirea, acordarea de 
asistenţă copiilor din familii aflate în risc de separare.” Cea de-a doua misiune a 
fost derulată  la CSS Văradia de Mureş, cu tema “Verificarea modului de 
organizare şi conducere a evidenţei contabile în cadrul centrului CSS Văradia 
de Mureş. 
A fost efectuată și o misiune de audit ad-hoc, la Serviciile rezidenţiale destinate 
copiilor, cu tema “Activitatea personalului din serviciile rezidenţiale destinate 
copiilor, în vederea identificării punctelor vulnerabile”.  
Cea de-a doua misiune ad-hoc a fost efectuată la Compartimentul Evidenţă şi 
Prestaţii Sociale, cu tema “Modul de decontare a biletelor de călătorie gratuite 
acordate şi decontate de către beneficiari şi angajaţi ai D.G.A.S.P.C. Arad”. 
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COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI EVALUARE 
INIŢIALĂ 

 

În cursul anului 2015, analiza activităţii de comunicare, registratură, relaţii 
cu publicul şi evaluare iniţială a evidenţiat următoarele date relevante: 
- numere de înregistrare acordate în registrul de corespondenţă: 57.300 
- numere de înregistrare acordate în registrul de dispoziţii: 2.452 
- număr ordine de deplasare eliberate: 1.907 
 

S I T U A Ţ I A   C O M P A R A T I V Ă cu anul 2014 
 
- în registrul de corespondenţă 
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Anul 2013 2014 2015 

Răspunsuri la solicitări informaţii/petiţii/cereri 96 126 121 

Angajamente de confidenţialitate (vizită) 62 68 128 

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

8 10 24 

Contracte voluntariat 18 10 39 

Solicitări informaţii în baza Legii nr.544/2001 4 14 16 

 
CCRRPEI şi-a îndeplinit obiectivele prevăzute în Planul de acţiune pe anul 2015, 
activităţile desfăşurate au fost corelate cu obiectivele CCRRPEI: 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite solicitanţilor din afara instituţiei 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite angajaţilor instituţiei.  
 
REFLECTAREA ACTIVITĂȚII  INSTITUȚIEI  DGASPC ARAD ÎN MASS-MEDIA 
 
Mediatizarea  activităţii, atribuţiile, serviciile, prestaţiile şi activităţile pe care 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad le-a desfăşurat 
pe parcursul anului 2015 au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă 
judeţene, regionale și naționale, prin următoarele instrumente de comunicare și 
informare în masă: conferințe de presă, comunicate de presă,  informări,  
răspunsuri la solicitările venite din partea reprezentanţilor media în baza Legii 544 
privind  liberul acces  la informațiile de interes public (3), interviuri, emisiuni de 
televiziune. 
Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2015, au fost transmise: 

 58 materiale informative – comunicate de presă şi informări de presă,  

 10 răspunsuri la solicitările venite din partea reprezentanţilor mass-media 
cu privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea politicilor şi strategiilor în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 
nevoie.  
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Aceste materiale informative de presă au cuprins informaţii referitoare la: copiii ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copiii aflaţi în plasament la 
asistenţii maternali profesionişti, organizarea evenimentelor dedicate persoanelor 
cu dizabilități, activităţile cu rol de dezvoltare a spiritului civic şi activităţile de 
socializare destinate copiilor instituţionalizaţi. 
Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 
respectiv directorul general, a acordat: 

 10 interviuri pentru mass - media scrise şi audio locale / regionale 

  5 emisiuni TV.  În aceste emisiuni şi interviuri s-au abordat teme ca: 
preluarea copiilor în regim de urgenţă, copiii care beneficiază de o măsură 
de protecţie , copiii din sistemul de protecţie care urmează o formă de 
învăţământ, problematica persoanelor cu dizabilităţi, aspecte legislative 
privind adopţiile, contractarea serviciilor sociale şi legislaţia în domeniul 
asistenţei sociale. 

În perioada ianuarie – decembrie 2015, acoperirea mediatică este următoarea: 

 500 de articole generate de instrumentele de comunicare difuzate de către 
DGASPC Arad şi apărute în mass-media judeţene / regionale/online;  

 20 de articole despre instituţie sau serviciile oferite de aceasta. Articolele 
publicate în presa judeţeană/regională /online menţionează de fiecare dată 
numele instituţiei; sunt tipărite în pagina socială sau de actualitate a 
publicaţiei ; citatele din afirmaţiile reprezentanţilor instituţiei sunt redate 
fără să fie făcute tăieturi, corecturi sau observaţii; în general, tonul 
jurnalistic al articolelor este neutru şi pozitiv.  

Excepție face campania de mediatizare negativă a instituției generată și 
desfăsurată în prima parte a anului de cotidianul local Jurnal arădean, atât în 
ediția scrisă, cât și pe portalul online Aradon. Sunt înregistrate 31 de articole cu 
abordarea tendențioasă, în majoritatea fără a fi solicitat punctul de vedere al 
instituției, ori prezentat trunchiat și distorsionat cu privire la temele abordate. 
Toate acestea au generat zeci de comentarii, majoritatea defăimătoare, cu atacuri 
la persoană, fiind aduse nenumărate jigniri față de diverși angajați ai DGASPC 
Arad. 
Mediatizarea activității DGASPC Arad s-a făcut în publicaţiile locale, judeţene  și 
regionale: „ Jurnal arădean”, „Glasul Aradului”, “Nyugati Jelen” 
„Europeanul”, precum și în publicaţiile online: ARQ,  NewsAr,  Special Arad, 

Arad24, Reporter arădean, Arad Reporter, Actualități Arad, Vestic.ro, 
inarad.tv, party-arad.ro, ghidularadean.ro 
Mass-media audio-video locale/regionale la care s-a făcut referire: TV Arad, West 
TV, Radio “Arad”, Radio „România Actualități”, Radio „Timișoara”, Radio  
“Magic  FM”, Radio “JoyFM”,  Radio “KissFM”. 
La nivel național,  DGASPC Arad a intervenit  în diverse situații care au făcut 
obiectul mediatizării - cazuri risc de abandon, abuz, viol, violență gravă, în 
buletinele informative PRO TV; Antena 1 și Antena 3, Realitatea Tv, 
RomaniaTV, DIGI 24. 
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ACHIZIȚII PUBLICE 

 
In cursul anului 2015 s-au derulat  un numar de 85 proceduri: 

 

Nr.crt. Denumire procedura Tipuri de proceduri Total  

    

1 Achizitii directe Produse  37 

  Servicii  32 

  Lucrari  3 

    

2 Cerere de oferta Produse  13 

  Servicii  0 

  Lucrari  0 

3 Licitatii  - 0 
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În anul 2015, în luna decembrie, s-au incheiat acte adiționale (prelungirea 

contractelor în curs) aferente contractelor din 2015 și noi contracte subsecvente 
valabile  până la noile proceduri. 
În decursul anului 2015 s-au demarat proceduri de achizțtie publică în proiectele:  

 Proiect Extindere și reabilitare  Centrului de criză 

 Egalitate de sanse la o viață împlinită 

 M.A.S.P.A. - Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii 
sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii, pentru persoanele 
cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică în anul 2015 a fost depusă  

o contestație. 

 

 



RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  DD..GG..AA..SS..PP..CC..  AARRAADD  --  22001155  

SSEERRVVIICCIIUULL  SSTTRRAATTEEGGIIII,,  PPRROOIIEECCTTEE,,  MMOONNIITTOORRIIZZAARREE,,  RREELLAAȚȚIIII  CCUU  OONNGG  41 

CONTABILITATE-SALARIZARE 

 
Activitatea financiar – contabilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Arad este organizată în cadrul Serviciului Contabilitate – 
Salarizare. 
În cadrul serviciului se desfășoară trei activităţi distincte: 

 activitatea financiară,  

 activitatea contabilă 

 salarizarea 
Principalele atribuții: 

 organizarea si conducerea evidentei contabile la nivelul DGASPC Arad; 

 conducerea corectă, clară și la zi a evidenței contabile de gestiune și sintetică , 
operativă a institutiei; 

 evidențierea bugetului de venituri si cheltuieli pe subdiviziunile clasificatiei 
bugetare , si organizarea , evidenta si raportarea corecta a angajamentelor 

bugetare si legale in limita bugetului aprobat; 

 întocmirea balanței de verificare sintetice si analitice , a darilor de seama 
contabile sau situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale, precum si 
situatia contului de executie bugetara si anexele aferente acestora. 

 centralizeaza propunerile de buget de la unitatile din subordine si intocmeste 
bugetul de venituri si cheltuieli la nivel de institutie 

 Intocmirea documentelor financiare necesare scrierii programelor cu finantare 
externa. 
 
În ceea ce privește programele cu finantare externa Serviciul Contabilitate a 

asigurat in cursul  anului 2015: 

 documentele financiare necesare scrierii programelor cu finantare 
externa si evidenta tuturor operatiunilor derulate prin casierie si 
conturile deschise la Trezoreria Statului prin care se deruleaza 
aceste programe  

 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. 

 
Pentru anul 2015 bugetul la capitolul 68.02  a fost de 79828 mii lei , aprobat prin 
HCJ Arad nr. 30/22.02.2015, si rectificat conf HCJ nr. 295/22.12.2015 , iar in 
anul 2014 a fost de 78922 mii lei, cele două bugete având următoarea detaliere: 
                                                                                                           Mii lei 

Denumire indicator Buget 2014 Buget 2015 

Cheltuieli de personal 13774 16056 

Cheltuieli bunuri si servicii 12595 10763 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 48160 57111 

Cheltuieli asistenţă socială 425 425 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 

3912 1420 
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Cheltuieli de capital 56 224 

   

 

Fata de bugetul aprobat , platile efectuate la 31.12.2015  detaliate pe tipuri 
de cheltuieli se prezinta astfel: 
                                                                                                          Mii lei 

Denumire indicator Credite 
aprobate 

Plati efectuate 
la 31.12.2015 

Cheltuieli de personal 16056 15455 

Cheltuieli bunuri si servicii 10763 10592 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 57111 56344 

Cheltuieli asistenţă socială 425 333 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 

1420 833 

Cheltuieli de capital 224 196 

 
 
 

RESURSE UMANE, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 
În cursul anului 2015 au fost îndeplinite obiectivele prevăzute în planul 

operaţional pentru implementarea strategiei judeţene în vederea îmbunătăţirii 
capacităţii organizaţionale a DGASPC Arad 2014 - 2020 , în limitele încadrării 
bugetului alocat pentru ocuparea posturilor vacante. Angajaţii care au îndeplinit 
condiţiile de vechime în grad şi treaptă profesională pentru anul 2015, au 
promovat. 
Pentru a asigura desfăşurarea activităţilor în condiţii optime era necesar ocuparea 
tuturor posturilor vacante, acest fapt nu s-a concretizat din cauza  bugetului 
limitat. 
S-au desfăşurat activităţi de angajare de personal calificat în domeniul socio-
uman în cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC Arad, astfel organizându-se 

5 concursuri pentru personalul contractual. 

 În urma acestor concursuri au fost angajate 75 persoane pentru care s-au 
întocmit dosarele personale; dispoziţii de angajare; contractele individuale 
de muncă şi s-a asigurat punerea lor in plată. 

 Au fost organizate de asemenea 2 examene de promovare în urma cărora au 
promovat în grad profesional un numar de 84 persoane angajate cu 
contract individual de muncă şi 22 persoane au trecut perioada de debut.  

 Pentru funcţionarii publici s-au organizat 2 examene de promovare în 
grad profesional în urma cărora au promovat în grad superior un numar de 
17 persoane. 

 Un număr de 6 funcţionari publici au încetat raportul de activitate. 

 Pentru un număr de 3 persoane au fost întocmite dispoziţii noi de numire 

în funcţie publică, cu modificarea salariului şi punerea lor in plată şi 
comunicarea acestora la ANFP .  
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 În urma avizului ANFP şi CJA, 2 persoane au fost numite funcţionari 
publici. Un număr de 4 funcţionari publici au fost numiţi temporar pe 
funcţie publică de conducere. Un număr de 5 funcţionari publici, având 

funcţie de execuţie, au fost numiţi în funcţia publică în urma transferului 
de la alte instituţii, iar un număr de 5 funcţionari publici au fost transferaţi 
din cadrul DGASPC.  

  
Organigrama DGASPC Arad cuprinde un număr de 858 angajaţi din care: 

 20 funcţii publice de conducere; 

 148 funcţii publice de execuţie; 

 21 funcţii contractuale de conducere; 

 669 funcţii de execuţie din care 50 contractate. 
 

 
 
În cursul anului 2015 au avut loc următoarele modificări ale contractului de 
muncă sau raport de activitate : 

 12 dispoziţii de încadrare pentru AMP; 

 38 dispoziţii de reatestare AMP; 

 65 dispoziţii de acordări gradaţii; 

 112 dispoziţii de acordare şi retragere spor AMP; 

 81  dispoziţii de delegare; 

 5 dispoziţii de transfer; 

 28 dispoziţii de suspendări; 

 38 dispoziţii de încetare contract individual de muncă prin: demisie, 
acordul părţilor, prin pensionare; 

 3 dispoziţii aplicare sancţiun 

 5 dispoziţii de mutări prin reorganizare. 
 

Număr posturi 
existente la 
începutul anului 
2015 

Angajări Plecări Numar posturi 
existente la 
sfârşitul anului 
2015 

858   858 
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 din afara 
sistemului 

transfer în afara 
sistemului 

transfer  

 75 5 44 5  

 
Pe linia securității și sănătății în muncă, conform responsabilităţilor prevăzute la 
nivelul serviciului şi pentru atingerea obiectivelor specifice s-au efectuat 
instructaje pentru personalul tehnic-administrativ şi de conducere: 

 217 instructaje periodice SSM  

 217 instructaje periodice P.S.I. (S.U.) 
 

Pe parcursul anului 2015 s-a procedat la marcarea tuturor locaţiilor cu indicatore 
standardizate a căilor de evacuare în caz de incendiu cît şi a mijloacelor tehnice de 
apărare împotriva incendiilor. 
În urma controlului medical periodic, 605 fişe de aptitudine au fost eliberate de 
medicul specialist de medicina muncii , ataşate dosarelor personale la SRUSSM, 
respectiv repartizate pe centre/servicii. 

Pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor angajaţilor s-a ţinut o evidenţă a 
concediilor medicale ale angajaţilor şi din  aceasta reiese un număr de 317 de 
concedii medicale. 
 
 

TEHNIC-ADMINISTRATIV 

 
S-a asigurat aprovizionarea cu furnituri de birou,aparatură electronică, 

materiale de curăţenie, , carburanţi auto sub formă de bonuri valorice (BCF) şi 
alte materiale. S-au intocmit note de recepţie  în număr de 196 , respectiv un nr. 
de 503 - Bon de consum . 

S-au achiziționat în funcție de necesar: rechizite, materiale de curățenie, 
materiale consumabile 

S-au achiziţionat carburanţi auto sub formă de bonuri valorice (BCF) în 
număr de 3375 BCF -uri în valoare de 168.750RON. 
S-au întocmit 182 borderouri reprezentând BCF-uri pentru centrele aparţinătoare. 

Autovehiculele care deservesc serviciile aparatului propriu al DGASPC Arad 
au parcurs, în anul 2015, 286875 km  iar consumul de combustibil a  fost de 

28687.5 litri , conform consumului lunar pe autoturism. 
În cadrul Serviciului  Tehnic se depun solicitări de reparații necesare 

birourilor si centrelor apartinatoare:  

 reparații la sistemul de incalzire centralizat și la acoperișul Centrului de pe 
str. Iustin Marsieu nr.22 A 

 reparații interioare -lucrări efectuate de o firmă de construcții  specializată. 
Au existat numeroase intervenții în regim de urgență, reparatii  care nu au fost 

cuprinse in contractul de prestari servicii si care au fost rezolvate cu personalul 
angajat  al DGASPC, atât în municipiu, cât și în județ: 

 zugrăvit 

 desfundat canalizare 

 defrisat uscaturi și îndepărtat deșeurile la sediul secundar 

 lucrări de înlocuire și reparatii coloana de apa calda si rece.  

 refacerea unor instalatii sanitare  
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  interventii in regim de urgenta  

 - reparatii la instalatiile electrice din diverse locatii 
 

Modificări infrastructură servicii sociale: 

 a fost închisă Casa SOS 5 din cadrul CCTF Santana, deoarece necesită 
renovare; 

 a fost închisă Casa  nr. 3 (str. Mărăşeşti, nr.17, oraş Ineu) din cadrul CSS 
Ineu, deoarece nu s-a mai putut prelungi contractul cu proprietarul clădirii; 

 a fost contractată o grupă de 11 copii , ocrotiţi la Casa Floarea Soarelui din 
cadul CCTF Lipova. 

 
În cursul anului 2015 prin Drogherie: 

 s-a asigurat aprovizionarea si repartizarea de medicamente și materiale 
sanitare către toate centrele subordonate  DGASPC, în funcție de solicitările 
medicilor. 

 s-a asigurat aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare 

 s-au eliberat Condicile de medicamente prescrise de medici pentru toate 
centrele de copii și vârstnici din cadrul DGASPC Arad. 

 
Arhivarea documentelor instituției: 
În anul 2015: 

 s-a finalizat compactarea documentației din anul 2010, continuând cu anul 
2011. 

 s-au preluat dosarele medicale de incadrare în grad de handicap a 
persoanelor de la Serviciul de evaluare complexa adulti din anul 2012 si 
2013 

 s-a lucrat la inscripționarea dosarelor, înregistrarea lor și arhivarea lor. 
 

 
 

JURIDIC CONTENCIOS 

 
 
În cursul anului 2015, Serviciul juridic contencios a avut în lucru cazurile pe care le 
arătăm mai jos. 

 
I. PROCESE. 
-Procese de instituire plasament          -74 
-Procese de încetare plasament           -1 
-Procese de încetare plasament şi reintegrare        -16 
-Procese de menţinere plasament           -38 
TOTAL PROCESE PLASAMENT =129. 
-Procese de Ordonanţă Preşedinţială pt. instituirea plasamentului în regim de urgenţă  -12 
-Procese înlocuire plasament în regim de urgenţă cu plasamentul     -46  
TOTAL PROCESE PLASAMENT REGIM URGENŢĂ=58. 

 

-Procese de încuvinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne      -7 
-Procese de încredinţarea în vederea adopţiei interne       -1 
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-Procese de încuvinţarea adopţiei interne       -2 
TOTAL PROCESE ADOPŢIE =10. 

 
-Procese de îndreptare eroare materială         -1 
TOTAL= 1. 

 
Cereri de poprire sau executare silită        -1 
Contestaţie la executare          -4 
TOTAL=5. 

 
-Memorii penale           -3 
-Procese penale           -3 
TOTAL =6. 

 
-Procese având ca obiect pretenții civile        -6 
-Procese având ca obiect pretenţii conform Legii nr. 448/2006    -5 

-Proces având ca obiect refuz acordare drepturi protecţie socială şi încadrare în grad 
de handicap conform Legii nr. 448/2006       -5 
-Procese având ca obiect stabilire domiciliu minor      -1 
-Procese având ca obiect înapoiere minor       -1 
-Procese având ca obiect litigiu de muncă        -2 
-Procese având ca obiect plângere împotriva proces verbal de contravenţie conform 
Ordonanţei nr. 2/2001           2 
-Procese având ca obiect reziliere contract de închiriere      -1 
-Procese  având ca obiect înregistrare tardivă a naşterii     -2 
-Proces având ca obiect stabilire program consiliere psihologică minor în executare 
silită             -5 
-Procese având ca obiect instituire tutelă       -7 
-Proces înlocuire plasament în regim de urgență cu tutela     -2 
-Proces având ca obiect perimare         -1 
-Proces având ca obiect contestaţie împotriva hotărârii CPC Arad    -2 
-Procese având ca obiect excepție de neconstituționalitate     -1 
-Procese având ca obiect contencios administrativ      -1 
-Procese având ca obiect contencios administrativ-pretenții     -6 
TOTAL= 50. 

 
-Recurs civil            -4 
-Apel civil            -5 
-Apel penal            -1 
-Contestație în anulare          -1 
-Recurs în casație           -1 
TOTAL CĂI DE ATAC=12. 

 
-Întâmpinare            -10 
-Răspuns la întâmpinare          -9 
TOTAL= 19. 
 

Total procese = 290, din care:  
ADMISE =276 
RESPINSE =14 
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COORDONAREA ACTIVITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  ÎN 
DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 

 

Serviciul APL a început anul 2015 într-o nouă formulă organizatorică care 
cuprinde 11 birouri zonale, respectiv: Arad, Nădlac, Pecica, Lipova, Pâncota, 
Sântana, Curtici, Chişineu Criş, Ineu, Sebiş, Gurahonţ. 

Misiunea serviciului este de a colabora cu autorităţile publice locale, de a 

asigura protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi adultului, de a promova 
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relaţii interinstituţionale în scopul identificării şi prevenirii situaţiilor de risc, al 
realizării şi aplicării de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de aistenţă socială. 
 
Activităţi şi rezultate obţinute în anul 2015: 
 

               Activităţi realizate               Rezultate obţinute  

sprijinirea comunităților locale ptr. a 
se realiza o baza de date a comunității 
/ zonei; colaborare cu serviciul 
strategii – monitorizare. 

fiecare birou APL a primit şi 
structurat baza de date la nivelul 
zonei arondate; 
fiecare SPAS a primit de la birourile 
zonale aferente baza de date a 
localităţii. 

Sprijinirea comunităţilor locale în 
vederea realizării Strategiei şi Planului 
de acţiune în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale. 

Tote SPAS din oraşe au realizat o 
Strategie şi un Plan de acţiune; 
SPAS la nivel de comune au realizat 
în majoritate Planuri de acţiune, 

întârzeri fiind semnalate  în localităţi 
din zonele Ineu, Sebiş, Gurahonţ. 

Sprijinirea comunităţilor locale în 
vederea realizării documentaţiei de 
acreditare a SPAS şi servicii sociale 
locale. 

59 de SPAS şi servicii sociale sunt 
acreditate. 
19 servicii sociale nu sunt acreditate 
(zonele Pâncota 2, Santana 2, Ineu 2, 
Sebiş 6, Arad 2, Curtici 1, Nadlac 1, 
Gurahonţ 3). 

Sprijinirea comunităţilor locale în 
vederea constituirii şi activizării 
Comitetelor Comunitare Consultative 
de pe lângă Consiliile Locale. 

68 Consilii Comunitare Consultative 
au fost înfiinţate pe lângă Consiliile 
Locale; 
10 Consilii Comunitare nu sunt încă 
înfiinţate în zonele Santana 1, Ineu 1, 
Sebiş 8) 

Realizarea / participarea la acţiuni de 
informare, prevenire, promovare şi 
formare în domeniul drepturilor 
copilului / adultului, asistenţei şi 

protecţiei sociale 

237 acţiuni de informare, prevenire, 
promovare (şcoli, CMI, CCC, familii, 
beneficiari) 
4 acţiuni de formare prof. ptr. SPAS 

4 acţiuni de formare prof. ptr. 
personalul APL 

Comunicare şi sprijin SPAS în 
realizarea acordurilor de parteneriat şi 
a documentaţiilor solicitate de 
DGASPC Arad şi DGASPC din ţară 
 

395 documente (anchete sociale, 
comunicări, chestionare de satisfacţie, 
rapoarte monitorizare, situaţii 
statistice, plan acţiune, etc.) 

 

Sprijinirea echipei multidisciplinare 
formate de managerul de caz 

231 acţiuni, vizite comune în familii şi 
SPAS 

Comunicarea cu actorii implicaţi în 
asistenţa socială şi protecţia copilului 

403 acţiuni (vizite, informări, 
comunicări, rapoarte vizită, etc.) 

Propuneri de proiecte / intervenţii cu 

impact în preventiv şi bunăstarea 
beneficiarilor  

27 acţiuni de ajutorare realizate cu 

sprijinul serviciilor DGASPC şi 
Hope&Homes for Children Romania 
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12 declaraţii de intenţie de implicare 
în proiecte de infrastructură socială 
cu fonduri UE 

 
Concluzii şi propuneri pentru activitatea Serviciului APL 
Deşi obiectivele prevăzute pentru. anul 2015 au fost realizate în bună măsură, se 
constată în special la nivelul unor SPAS, o pronunţată notă de formalism, 
respectiv bifarea realizării, dar o mai puţină preocupare pentru continuitate şi 
implicare în aplicarea practică a acestor obiective. 
Problematica constatată/întâmpinată de reprezentanţii Serviciului APL 

cuprinde, în special, următoarele aspecte: 

 existenţa, organizarea şi funcţionarea SPAS în localităţile mici (ocuparea 
posturilor, pregătirea profesională şi implicarea personalului SPAS, 
informaţia de specialitatea şi comunicarea cu persoane din cadrul 
structurilor comunitare şi a comunităţii); 

 autonomia şi priorităţile diferite ale administraţiei publice locale; 

 

 

PROGRAME EDUCATIV-PREVENTIVE 

 
Pe parcursul anului 2015, beneficiarii din cadrul centrelor de tip rezidențial și de zi au 
fost stimulați pentru participarea la viața comunității fiind implicați în  programe şi 
acţiuni, cum ar fi: 

 Serbări cu ocazia: Mărţişorului şi a Zilei de 8 Martie 
 Activităţi specifice Sărbătorilor de Paşti – copiii și adultii din centre au realizat 

felicitari 

  
 

 Concursuri sportive organizate în centre 
 Participari la slujbe religioase a beneficiariilor din centrele de copii și adulți 
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 Programe desfăşurate cu ocazia „Zilei de 1 Iunie” – ieşiri în Parcul copiilor, 

concursuri, programe de cantece şi poezii, serbări etc. 

      
              Ziua de 1 Iunie – Ziua internaţinală a copilului 
 
 Programe organizate în fiecare centru (invitaţi copii din diferite şcoli, grădiniţe 

păpuşari, reprezentanţi din instituţii, fundaţii, voluntari); 

 

               
      sarbatoarea de costume- organizata de Scoala Gimnaziala Santana 
 
 Aniversarea zilelor de naştere 

         
 
 Serbări cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 
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Acțiuni cu caracter preventiv-educative:  
 - pentru beneficiari din centre și comunitate  

 01.01.2015-30.12.2015 „Programul educaţional” privind informarea si prevenirea 
traficului de persoane, comportamentului deviant, consumului de alcool, tutun, 
droguri ilegale, prevenirea infectarii cu HIV, situatii ce pun in pericol securitatea si 
dezvoltarea copiilor/tinerilor, program în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Arad, Centrul de prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog si 
Inspectoratul Scolar Judetean, la care au paricipat un nr de 320 elevi. 

 22.01.2015 - activitatea „Stop Violentei” desfasurata la Colegiul Tehnic Aurel 
Vlaicu Arad au participat aprox. 100 de elevi 

 10.03.-11.06.2015-„Programului educațional” care s-a desfășurat în colaborare cu 
cadrul IPJ Arad, privind informarea și prevenirea comportamentului delincvent și 
predelincvent a avut loc în școli și licee din comunitățile județului Arad (localitățile 
Cermei, Ineu, Pîncota, Vinga, Mailat, Nădlac, Zădareni, Curtici și Arad) la care au 
participat 300 de elevi. 
 

    
 

 Programul „Prevenirea infectării cu virusul HIV’’,implementat în 
următoarele licee din jud. Arad:Grup Școlar Industrial ”Ion Buteanu” 
Gurahonț; Liceul Tehnologic” Moga Voievod” Halmagiu;Grup Școlar Industrial 
”Mihai Viteazu” Ineu;Liceul Tehnologic Chisineu Criș;Liceul Teoretic 
Cermei;Grup Școlar Pâncota;Liceul Tehnologic Sântana. La aceste activități au 
participat aproximativ 737 de elevi, au fost distribuite peste 750 de pliante și 
au fost aplicate 487 de chestionare 

     
 

 02.04.2015- Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului- în vederea 

creşterii gradului de vizibilitate a persoanelor cu tulburari de spectru autist și 
creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu autism. Activitatea s-a concretizat 
prin participarea copiilor tipici la spectacolul de teatru de papusi oferit de cei doi 
actori profesionisti Nuti & Soso. 
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 09 - 11 aprilie 2015 Campania umanitară „Lumina si Bucurie!” – Editia a II- a. 
Campania a constat în distribuire îmbrăcăminte, încălţăminte, produse igienico-
sanitare pentru copii nou-nascuti, alimente neperisabile, dulciuri, produse electro-
casnice pentru 95 de familii nevoiaşe, în care trăiesc 220 copii, din judeţul 
nostru.   

 01.04.2015 – 01.05.2015- Campanie de Constientizare a autismului- ce a 
constat în sustinerea unor workshop-uri pe tematica problematicii autismului, 
descrierea modalitatilor de recuperare, discutii libere cu cadrele didactice, in 
Gradinita P.P.14 Arad, Gradinita P.P.Curcubeaul Copiilor Arad, Liceul Teoretic 
“Adam Muller Guttenbrunn “ Arad, Scoala Gimnaziala  “Godo Mihaly Dorobanti. La 
aceste workshop-uri au fost prezenti in total 95 cadre didactice, atat educatori cat si 
invatatori. 

     
 

 17 mai 2015- cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Persoanelor 
Decedate de SIDA, s-a participat la evenimentul  „Lumânări pentru suflet!” 
împreună cu Asociația Noi și Ceilalți si ARAS la care au participat 350 persoane. 

Participanţii au depus lumânări aprinse formând o fundă din lumânări. S-a format 
unui lanţ uman în formă de fundă și s-au lansat baloane roșii, la care au participat 
studenți de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială și și a elevilor din cadrul liceelor din municipiul Arad; 

         

 24.05.2015 Spectacolul umanitar la Centrul Cultural Judeţean Arad, susţinut de  
Ricardo Caria, numit „Noapte  de fado”.Scopul acestui concert a fost de a susţine 
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Centrul „Ghiocelul” Arad pentru modificarea instalaţiei de încălzire a clădirii, cu o 
centrală termică pe gaz, care va mări confortul beneficiarilor şi va permite 
funcţionarea permanentă a bazinului de hidrokinetoterapie. 

 28.09.2015-02.10.2015-„SAPTAMANA PREVENIRII CRIMINALITATII” s-au 
desfasurat activitati de preventie in licee din județul Arad. Acțiunea s-a incheiat cu 
un mars uman pe DN7, iar in sensul giratoriu din orasul Pecica copiii angrenati in 
actiune au atras atentia participantilor la trafic afisand benere, afise, desene, timp 
de 45 min asupra accidentelor rutiere, consumului de alcool, droguri si tutun, 
impotriva violenței. 

 21.10.20015- acțiunea „PREVENIREA DELINCVENTEI JUVENILE” s-a 
desfășurat în cadrul Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Arad, unde au participat un 
numar de 160 de elevi 

 21.10.2015- acțiunea „PREDELINCVENTA-CUM SA FOLOSIM INTERNETUL IN 
SIGURANTA?”s-a desfășurat in cadrul Colegiului National Elena Ghiba Birta, unde 
au participat un numar de 31 de copiii din clasele gimnaziale  

 03.12.2015 - Seminar pe tema Zilei de 3 decembrie-Ziua Internaţională a 
Persoanelor cu dizabilităţi , program interactiv de informare a elevilor Colegiului 
Naţional „Vasile Goldiş” Arad cu sprijinul personalului de specialitate; 

 25.11.2015- Eveniment caritabil “Schimburi dulci cu gust de caritate” – cu 
scopul de strângere de fonduri pentru copiii diagnosticati cu autism din cadrul 
Centrul de Consiliere si Asistenta Specializata pentru Copii cu TSA Arad si copiii 
proveniti din medii defavorizate (familii monoparentale, familii sarace) din cadrul 
Scolii Generale nr. 3 Arad. Evenimentul a constat într-un spectacol caritabil, în 
vederea donării Centrului TSA Arad materiale educaţionale necesare pentru 
terapia copiilor. 

  
 

 În perioada 09.11.2015-23.12.2015- Campania umanitară „Trăieşte Magia 
Crăciunului, Dăruind!”, editia a treia, campanie care a constat în distribuirea de 
îmbrăcăminte, încălţăminte, produse igienico-sanitare, alimente de bază si 
dulciuri; astfel, au fost sprijinite 200 de familii sarace cu 700 copii din judetul 
Arad. 

   

https://www.facebook.com/pages/Centrul-de-Consiliere-si-Asistenta-Specializata-pentru-Copii-cu-TSA-Arad/242911475806516
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Campanii de ecologizare: 

 3 actiuni de ecologizare si gospodareasca  la Manastirea Hodos-Bodrog , Cimitir 
Lipova si Petris– 20 participanti CITO si Petris; 

 3 actiuni de recoltare de fructe de padure si cules de plante medicinale –cu 30 
participanti la Petris; 

 2 actiuni de cunoasterea si protejare a mediului înconjurator- cu 20 participanți la 
Petris; 

 
Acțiuni sportive:  

 Concurs probe sportive între centre cu 50 participanți din toate centrele de adulti 
cu dizabilități; 

    
 

Organizarea de excursii și tabere: 

 Tabere la Căsoaia și la Sistarovat pentru 80 de copii și tineri din  cadrul 
centrelor de  plasament; 

 Tabere la Eforie Sud pentru 75 copii din cadrul CTF Santana și CCTF 
Lipova; 

 Tabara organizata la Albac pentru 10 copii din cadrul CTF Santana; 

 Tabăra Arieseni pentru copiii din cadrul CSS Ineu; 

 Tabara la Schitul de la Tamand pentru copiii din cadrul CSS Ineu; 

 Tabara la Varfurile pentru copiii din cadrul CP Speranta Sebiş; 

 Tabară la Varnita pentru 22 copii din cadrul CCTF Lipova 

 Tabară la Costinesti pentru 9 copii din cadrul CCTF Lipova 

 Tabara la Moneasa pentru 36 copii din cadrul CCTF Lipova 

 Sejur în Statiunea Moneasa pentru 10 beneficiari din cadrul CIA Paulis și 
CIA Pecica; 

 Tabara la Moneasa pentru 23 participanti beneficiari din cadrul CITO; 

 Tabara la Casoaia-22 beneficiari din cadrul CITO; 

 Excursii la Macea; Vladimirescu; Cetatea Soimos; Padurea Vladimirescu ; 
Moneasa, Gradina Zoo Timisoara; Nădlac – Frontieră pentru copiii din  
cadrul centrelor de  plasament 

 Excursii la Mînăstirile Prislop, judetul Hunedoara, Izbuc, judetul Bihor; 

 Excursii la Rosia langa Petris, pentru 23 copii din cadrul CTF Santana; 

 Excursie la Pestera Ursilor, pentru 20 copii din cadrul CTF Santana; 

 Excursie organizata in zona comunei Criscior, judetul Hunedoara, pentru 9 

copii din cadrul CTF Santana; 

 Excursie la Manastirea Hodos Bodrog pentru 10 beneficiari Petris. 
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Vizită la grădina  zoologică Timişoara         Tabara Casoaia 

 
Acțiuni cultural-educative:  

 Mai 2015- lansare de carte ”Povestioare de la copii pentru copii” la scrierea 
căreia au participat 10 copii din Centrul de Primire Minori Arad și Centrul de 
Plasament Oituz. Actiunea s-a desfașurat în parteneriat cu Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad, Biblioteca Județeană A.D. Xenopol, Ofensiva 

Tinerilor și Organizația cu Inițiativă, filial Arad, Asociația Cecilia și Fundația 
Magia Cuvântului  

 Decembrie 2015- lansare de carte”Jurnalul meu de vacanță”, din cadrul 
Campaniei Vacanță activă, la care care au participat 70 de copii din casele și 
centrele de plasament din cadrul DGASPC Arad 

 Vizionari de spectacole teatru, concerte- la care au participat 37 beneficiari din 
cadrul CITO Tabacovici 

 15.12.2015- Serbare Incluzivă, dedicată sărbătorilor de iarnă și încheierii 

Campaniei Umanitare „Trăiește Magia Crăciunului, dăruind!” - eveniment festiv 

organizat în parteneriat cu Atrium Mall, la care au participat 120 de copii 

proveniți din casele de tip familial aflate în subordinea DGASPC Arad, Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, dar și membrii corului Colegiului 

Național Preparandia “Dimitrie Țichindeal” Arad care au susținut recitaluri de 

colinde și cântece de Crăciun, specifice zonelor Valea Mureșului, datini și tradiții 

de sărbători din zona Văii Crișului. 

              
Activităţi recreativ- creative 

  23.01.2015 – 13.03.2015 - în colaborare cu Societatea pentru Educaţie şi 
Cultură Nadlac, la Centrul „Ghiocelul” Arad s-au desfăşurat, activităţi 
recreative săptămânale şi diverse activităţi tematice în cadrul Proiectului 

PLAY- Promoting Lifetime Activities for Youth, cu voluntari din străinatate  
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 Confectionare de felicitari, martisoare si obiecte decorative- cu 100 
participanti din toate centrele de adulti 

 Confectionare si vanzare de martisoare si alte lucrari decorative la Muzeul 
Orasenesc Lipova. 

 8 acţiuni de recreere în incinta Ştrandului „Neptun” Arad pe toată durata 
sezonului estival pentru 95 beneficiari si  însoţitori de la CITO Tabacovici 

 2 actiuni de vizionare meciuri de fotbal si baschet pe stadionul ,,Motorul” 
Arad si Sala Polivalenta cu 26 participanti din cadrul CITO Tabacovici 

 19.11.2015 - Activitate recreativă pentru copiii din Programul de îngrijire de 
zi şi recuperare în Pracul „Europa” de pe Malul Mureşului dedicată Zilei 
Internaţionale a Drepturilor Copilului 2015; 

    
 

 18.12.2015 – Sceneta de Crăciun prezentată de elevii clasei a III –a de la 
Colegiul de Construcţii Hidrotehnice Arad la centrul Ghiocelul. 
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AAPPLLIICCAARREEAA  PPOOLLIITTIICCIILLOORR  SSOOCCIIAALLEE  LLAA  NNIIVVEELL  JJUUDDEEȚȚEEAANN  IINNTTEERRDDEEPPEENNDDEENNTT  

CCUU  NNEEVVOOIILLEE  SSOOCCIIAALLEE  LLOOCCAALLEE,,  ÎÎNN  CCOOLLAABBOORRAARREE  CCUU  PPAARRTTEENNEERRIIII  SSOOCCIIAALLII    

 

În domeniul aplicării politicilor sociale la nivell județean, interdependent cu nevoile 
sociale locale, în colaborare cu partenerii sociale sunt tratate distinct următoarele 
problematici: 
I. Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a 
judeţului Arad pe perioada 2014-202 
II. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea de proiecte cu finanţare 

nerambursabilă 
III.Realizarea unui studiu de determinare de nevoi de servicii sociale 
IV.Promovarea parteneriatului public – privat 
V.Activitatea de monitorizare a beneficiarilor 
 

I. Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale a judeţului Arad pe perioada 2014-2020 
 

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a 
judeţului Arad pe perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Arad nr. 309/ 20.12.2013, vizează două aspecte importante din punct 
de vedere a operațiunilor pe care DGASPC Arad le realizează anual. Acestea sunt 
reprezentate:  de evaluarea Planului județean anual de acțiune pentru anul 
anterior și realizarea Planului județean anual de acțiune pentru anul în curs. Cele 
două instrumente operaționale vizează toți furnizorii publici și privați județeni, 
precum și instiuții/ actori relevanți se realizează în colaborare cu aceștia. 

În anul 2015 s-au realizat următoarele intrumente operaționale pentru 
implementarea strategiei județene în domeniu: 

 Evaluarea Planului anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 
2014. 
 

 Elaborarea Planului anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 
2015. 

În acest sens, Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relații ONG a făcut 
demersuri în vederea consultării furnizorilor publici şi privati din județul Arad cu 
privire la evaluarea Planului anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 2014 și 
elaborarea Planului anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 2015. 
Astfel: 
 S-au întocmit solicitări către autorităţile adminsitraţiei publice locale, către 

serviciile DGASPC şi către ONG-urile din județul Arad pentru realizarea 
propriei evaluări a  Planului anual de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, 
pentru anul 2014; 

 S-au centralizat datele transmise şi s-a elaborat Evaluarea Planului 
anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a 
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serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 2014 
conform obiectivelor generale şi specifice. 

 S-au întocmit solicitări către autorităţile adminsitraţiei publice locale, către 

serviciile DGASPC şi către ONG-urile din județul Arad pentru propuneri 
privind Planului anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 
2015; 

 S-au centralizat datele transmise şi s-a elaborat Planul anual de 
acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor 
sociale a judeţului Arad 2014-2020, pentru anul 2015 conform 
obiectivelor generale şi specifice. 

 
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 acest sens Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relații ONG face 
continuu demersuri  pentru: identificarea de noi oportunităţi de colaborare, atât 
pe plan intern, cât şi internaţional, accesarea fondurilor disponibile pentru 
domeniul său de activitate;  implementarea de proiecte cu diferite finanțări și 
asigurarea sustenabilității și monitorizării proiectelor implementate dar 
colaborator în proiecte ale altor organizații aspecte care sunt redate mai jos. 

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

internaţional, respectiv analizarea unor propuneri de proiecte, în anul 2015 
vizează: 

 Colaborarea cu Asociația ASPIS și Fundația Serviciilor Sociale Bethany pentru 
aplicarea unei cereri de finanțare în cadrul Programului de Cooperare 
Elvețiano Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, 
Schema de Grant pentru ONG, Runda 2. S-a realizat o schiță de proiect  cu 
titlul propus: IMPREUNA dăm șanse dizABILITĂȚII, a cărui grup țintă erau 
250 de persoane cu dizabilități, care însă nu s-a concretizat în depunerea 

cererii de finanțare. 
 În cadrul aceleiași opotunități de finanțare, din cadrul Programului de 

Cooperare Elvețiano Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societății 
Civile, Schema de Grant pentru ONG, Runda 2, s-a colaborat cu Fundația 
Serviciilor Sociale Bethany  și s-a depus o cerere de finanțare pentru a 
implementa proiectul "Inovatie pentru ocuparea persoanelor cu dizabilitati 

prin mentorat si servicii integrate". Prin proiect se urmărește realizarea de 
campanii de sensibilizare si Lobby, furnizarea serviciilor integrate, dezvoltarea 
voluntariatului si cresterea capacitatii institutionale a partenerilor în 

furnizarea de servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități. DGASPC 
Arad s-a implicat în elaborarea cererii de finanțare, a secțiunilor și bugetului 
acesteia. 

o La evaluarea  proiectul a fost apreciat ca întrunind punctajul necesar 

pentru a fi selectat însă datorită insuficienței fondurilor disponibile, 
acesta nu a fost finanțat. 

 În colaborare cu ”Associazione People Help the People” și Asociația Magia 
Cuvântului s-a participat la elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul 
Programului JUST/2014 Action Grants – European Commission cu titlul 
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TOGETHER AGAINST BULLYING – destinată copiilor din sistemul rezidențial. 
Această cerere de finanțare nu a fost însă finalizată și depusă la finanțator. 

 În colaborare cu Asociația Magia Cuvântului și cu  Brian Faul Foundation s-a 
colaborat în cadrul progrmului EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 2014-

2020, destinată copiilor ai căror părinti sunt plecați la muncă în străinătate. 
Această cerere de finanțare nu a fost însă finalizată și depusă la finanțator. 
 

În anul 2015, s-au aflat în implementare 3 proiecte cu finanțare externă: 

1.Proiectul „MASPA - măsuri pentru promovarea non discriminării și 

incluziunii sociale pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile 

romă” 

și proiectele  care pe parcursul anului au fost finalizate: 

2.Proiectul ”Egalitate de şanse la o viaţă împlinită”; 
și 

3.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 sustenabilitate.  

 
Pe lângă aceste proiecte, instituția, în anul 2015 s-a implicat ca și colaborator 

în proiecte ale altor organizații. 
Astfel DGASPC Arad: 
-a susţinut prin Compartimentul de interventie in situatii de trafic, migratie si 
repatrieri “Proiectul de Parteneriat Educational” 2014-2015, în colaborare cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad. Scopul proiectului constituie informarea 
şi prevenirea traficului de persoane, comportamentului deviant și a consumului de 
alcool, tutun, droguri ilegale. 
Activitea DGASPC Arad în cadrul proiectului pentru anul 2015, a constat în: 
informarea si prevenirea traficului de persoane, comportamentului deviant, 
consumului de alcool, tutun, droguri ilegale în cadrul următoarelor comunităti 
locale din judet: localitățile Cermei, Ineu, Pîncota, Vinga, Mailat, Nădlac, Zădareni, 
Curtici și Arad si in centrele din subordinea DGASPC. 

 
1.-a  continuat colaborarea cu Fundatia Romanian Angel Appeal  în cadrul 
proiectului “Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la nivel local  pentru 
părinţii copiilor şi adolescenţilor cu TSA”, finanţat de Granturile Spatiului 
Economic European 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania - Componenta 
4. Servicii sociale. DGASPC Arad împreună cu alte 9 DGASPC-uri din țară a 
încheiat un acord de parteneriat cu Fundatia Romanian Angel Appeal în vederea 
implementării proiectului la Centrul de Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru 
persoanele cu tulburări de spectru autist şi familiile acestora Arad. Scopul 

proiectului este de a crește accesul la servicii sociale și de baza pentru copiii cu 
TSA și parintii acestora, din 10 judete ale tarii, și de a creste competentele și 
gradul de informare a profesionistior implicati în furnizare de servicii. 
Activitea DGASPC Arad în cadrul proiectului pentru anul 2015, a constat în: 

 s-au acordat servicii de terapie pentru 10 copiii/tinerii cu TSA, în cadrul 
centrului TSA, în vederea integrării în comunitate 
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 s-au acordat servicii de consiliere și mediere pentru 17, părinti ai beneficiarilor 
cu TSA 

 2 familii cu copiii/tinerii cu TSA și un specialist însoțitor au participat intr-o 
tabara de suport și educatie pentru familiile cu TSA, timp de 5 zile  
 

2.-în cadrul proiectului Instruire pentru furnizarea de servicii moderne – 

INFUSE, proiect cu finanţare POSDRU 2007-2013, 70 de specialiști în incluziunea 
socială angajați ai DGASPC Arad au beneficiat de cursuri de instruire pe teme 
specifice și transversale (de dezvoltare personală) prin intermediul unei platforme 
online de formare continuă.  

 Proiectul a fost implementat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu INSOFT Development & 
Consulting, Telekom Romania Mobile Communications, Pro Solutions, Euro Best 

Team, Ernst & Young. Pe lângă specialiștii DGASPC Arad, au mai beneficiat de 
cursuri prin intermediul platformei online și 54 de specialiști din cadrul primăriilor 
din județul Arad. Toți specialiștii care au finalizat cursurile prin intermediul 
platformei online au beneficiat de burse în cadrul proiectului. 

DGASPC Arad a asigurat un responsabil în cadrul proiectului care a asigurat 
comunicarea dintre organizațiile care au implementat proiectul și cursanți precum 
și un responsabil tehnic pentru centrul de videoconferinţă  creat ca urmare a 
semnării protocolului de colaborare între DGASPC Arad şi firma INSOFT 
Developement & Consulting SRL, partener în proiect. 

 
3.-Participare la implementarea proiectului "EDUC-PLUS" - Formare 
permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din 
sistemul de protectie” dezvoltat în cadrul Programului RO10- CORAI, program 
finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014, proiect implemetat de către CRIPS în 
parteneriat cu DGASPC SECTOR 1 BUCUREȘTI, cu colaborarea DGASPC –urilor 
din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Buzău, Cluj, Mehedinți, Mureș și Vâlcea. 
Prin intermediul acestui proiect s-au realizat în anul 2015 două module de 

formare cu 20 de referenți educatori din cadrul Compartimentului Case de tip 
familial Lipova. 
 
4. -sustinerea colaborarii cu SERA Romania în cadrul proiectului Prevenirea 
sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați. în scopul 

prevenirii sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați.  
Grupul tintă: Femeile fertile și cele care se găsesc în situația de a-și abandona 
copilul/copiii din județul Arad 
Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2015-31.12.2016 
Obiectivele proiectului:  

-Scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor; 
-Reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați; 
-Reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a femeilor care intră 

în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului; 
-Creșterea gradului de implicare a comunității locale și a celorlalte instituii 

ale statului. 
În cursul anului 2015, echipa mobila de prevenire a abandonului prin prevenirea 

sarcinii nedorite a identificat si dezvoltat parteneriate cu organismele publice și 
private care pot interveni in derularea proiectului, precum și colaboratorii care au 
responsabilitatea prevenirii sarcinii nedorite și a abandonului copilului. 
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Au fost distribuite brosuri si sustinute consilieri de grup in urmatoarele 
localitati: Arad, Santana, Olar, Iratos, Ineu, Tarnova, Draut, Agrisu Mare, Curtici, 
Macea, Sanmartin, Ineu, Secusigiu, Zadareni, Felnac, Chisineu Cris, Misca, Beliu, 
Sebis, Siria, Pancota. 

In cadrul liceelor din municipiul si judetul Arad s-a desfasurat Campania de 
preventie “Educatie pentru o viata responsabila in randul adolescentilor”. În 
funcție de vârsta elevilor au fost abordate teme ce țin de educația sexuală, 
specialiștii DGASPC Arad au prezentat tinerilor metodele contraceptive, s-a 
discutat despre planificare familială, promovarea unei vieți sănătoase, dar și 
despre prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.  

În cursul anului 2015, DGASPC Arad a asigurat sustenabilitatea 
serviciilor dezvoltate în cadrul proiectelor  
 
1.”Egalitate de sanse la o viată împlinita”, finanțat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axei prioritare 
6: „Promovarea incluziunii sociale”,Domeniului major de intervenţie 6.2: 
„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
perioada de implementare: 01.03.2013-28.02.2015 

În anul 2015 s-a finalizat implementarea activităților proiectului, s-a realizat 
cererea de rambursare finală și a avut loc o misiune de verificare la fața locului a 
modului de implemetare a proiectului, verificarea legalității, regularității și 
realității operațiunilor derulate în cadrul contractului de finanțare. De asemenea a 
avut loc o misiune de verificare ex-post, pentru a se verifica modul de asigurare a 

sustenabilității care a avut ca și obiectiv verificarea legalității, regularității și 
realității operațiunilor derulate în contractul de finanțare. Tot din cursul acestui an, 
in subordinea Serviciului monitorizare şi control servicii rezidenţiale adulţi cu 
dizabilităţi functionează,,Centrul de incluziune sociala” infiintat in cadrul 
proiectului, DGASPC ARAD trebuie să asigure sustenabilitatea CIS pe o perioada 
de 3 ani;  

Rezultatele aplicării programului ProDM în perioada de sustenabilitate: 
 Au fost luate în evidentă un număr de  50 persoane vulnerabile social referite 

de către Direcția Națională de Probațiune – Serviciul de Probațiune Arad. 
 După parcurgerea programului ProDM 48 de beneficiari au absolvit 

programul. 
 

2.„PROACT – Măsuri active pentru integrarea profesională a persoanelor cu 
handicap”, finanţat prin: F.S.E.-P.O.S.D.R.U., cofinanţat de Consiliul 

Judeţean Arad, în partenerat cu: Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany și 
Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, Programul: P.O.S.D.R.U., Axa 6-
Promovarea incluziunii sociale, D.M.I. 6.1- Dezvoltarea economiei sociale, perioada 
de implementare: 01.01.2010-31.12.2012 

Prin intermediul acestui proiect au fost dezvoltate un pachet integrat de servicii 
care au inclus: evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor privind accesul pe 
piaţa muncii, oferirea de informare şi consiliere profesională personalizată, 
realizarea planurilor individuale de integrare profesională şi aplicarea acestora. 

În luna ianuarie 2010 s-a înfiinţat Biroul de informare şi a sălii destinate 
derulării cursurilor pentru proiectul PROACT. În cadrul acestui proiect s-a realizat 
informarea şi sprijinirea a 60 de persoane cu dizabilităţii în vederea identificării 
unui loc de muncă, realizandu-se fişe de informare. 
Sustenabilitatea proiectului s-a finalizat cu data de 31.12.2015. 
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3. Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în regiunile NV, SV Oltenia 

și Vest finanţatat prin F.S.E.-P.O.S.D.R.U., cofinanţat de Consiliul Judeţean 
Arad, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Nonguvernamentală de Asistenţă 
Socială ASSOC Baia Mare, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, 
SZOCEG KHT Ungaria. Perioada de implementare: 01.06.2010-31.05.2013 

În cursul anului 2015, personalul din cadrul compartimentului evalauare 

inițială a desfășurat  activități în cadrul unor proiecte: 

 A asigurat sustenabilitatea serviciilor în cadrul prin monitorizarea 

profesională a unui număr de 60 persoane , în vederea identificării și 
obținerii unui loc de muncă, pe piața liberă a muncii. 
 

4. ”ŞI EI TREBUIE SĂ AIBĂ O ȘANSĂ!” - PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU 
INTEGRAREA SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU TULBURĂRI 
DE SPECTRU AUTIST, proiect finanţat de Fondul Social European –POSDRU 
2007-2013, Axa Prioritară: 6. Promovarea Incluziunii sociale, Domeniul major de 

intervenţie – 6.2. Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe 
piața muncii, cofinanțat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în 
parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația de Psihoterapii 
Cognitive și Comportamentale din România, proiect finalizat în septembrie 2013. 
Scopul proiectului este creşterea șanselor de integrare socială și ulterior de acces 
pe piața muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA ) 
prin diagnosticarea precoce și facilitarea accesului la servicii și programe de 
recuperare și asistență specializată. 
Activităţile care s-au desfăşurat în cadrul Centrului de consiliere TSA, în anul 
2015, 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 – organizarea 

Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, 2 aprilie.  
În 2015 în evidenţa Centrului de consiliere TSA Arad sunt 53 de copii 

diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist şi famiile acestora. 
 

5.EXTINDEREA SERVICIULUI DE EVALUARE ŞI ÎNGRIJIRE A COPILULUI 
CARE SĂVÂRŞEŞTE FAPTE PENALE PRIN ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU 

MULTIFUNCŢIONAL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE, proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Regional, Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
cofinanţat de Consiliul Judeţean Arad, finalizat în luna iunie 2013.Scopul 
proiectului este 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.  
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Principalele activităţi care s-au realizat în cadrul proiectului pe parcursul anului 
2015: 
-consiliere, acompaniere şi sprijin de specialitate, în scopul creşterii capacităţilor 
de (re)integrare în societate şi familie a beneficiarilor din grupului ţintă într-un 
mediu 
- sprijin în însuşirea de abilităţi de gestionare a timpului cu caracter academic, de 
timp liber, de asumare responsabilităţi, dezvoltare deprinderi de viaţă 
independentă şi de gestionare a situaţiilor conflictuale 
-informarea beneficiarilor direcţi şi beneficiarii indirecţi cu privire la riscurile 
presupuse de implicarea în activităţi cu caracter infracţional, migraţie ilegală şi 
trafic de persoane, precum şi asupra consecinţelor negative asupra copilului 
rămas în grija altor persoane, datorită plecării părinţilor la muncă în străinătate 
-beneficiarii sunt implicaţi în desfăşurarea unor activităţi recreative, de socializare 
şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, în urma participării la 
programele specifice organizate în grup, în sala de ergoterapie-artterapie şi în sala 
de meloterapie 

Persoanele care au beneficiat de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată și 
echipată, pe parcursul anului: 
Beneficiari direcți: 120 
Au fost luate în evidență în urma sesizărilor primite un număr de 52 cazuri, dintre 
care:  43 cazuri privind copii care manifestă comportament deviant; 9 cazuri 
privind copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, aceștia fiind 
asistați la audieri la Poliție/IJJ/Parchet 
 
6. EXTINDEREA ŞI REABILITAREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 
PECICA, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale, cofinanţat de Consiliul Judeţean Arad, , finalizat în aprilie 2012. Scopul 
proiectului este creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate 
în Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica. 
În cursul anului 2015: 

În luna aprilie s-a realizat raportul privind durabilitatea investiției și vizita 
de monitorizare din partea reprezentanților ADR Vest.  

S-a realizat corespondență atât în lunile aprilie-mai cât și în luna octombrie 

cu reprezentanții ADR Vest, precum și cu serviciile interne din cadrul instituției în 
vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru îndeplinirea indicatorilor asumați 
prin proiect (beneficiari ai centrului și personal angajat). 
 Pe parcursul anului 2015, numărul persoanelor cu dizabilități 
instituționalizate, care au beneficiat de servicii de îngrijire și asistență în cadrul CIA 

Pecica, se prezintă astfel: 

 

 
III. Realizarea unui studiu de determinare de nevoi de servicii sociale  

Centrul Existenţi la 
01.01.2015 

Intrări 
  An 2015 

Ieşiri 
An 2015 

Existenţi 
31.12.2015 

CIA Pecica 55 8 din sistem 
6 din afara sistemului 

3 in sistem 
11-deces 
1 reintegrare fam 

54 
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În anul 2015 s-a reușit achiziția ce vizează realizarea unui studiu specializat la 
nivelul întregului județ,care să cuprindă toate comunitățile locale și toate serviciile 
sociale, atât din sectorul public cât și cel privat, pe diferite segmente ale 

problematicii sociale în județul Arad, care are ca și scop final dezvoltarea serviciilor 
sociale la nivel județean, în funcție de nevoile identificate.  

Pentru aceasta s-a solicitat finanțare din partea Consiliului Județean Arad și s-
au făcut demersuri pentru realizarea acestuia în toate autoritățile adminsitrației 
publice locale și furnizorii provați de servicii sociale.  
 

IV. Promovarea parteneriatului public-privat  

Pentru D.G.A.S.P.C. Arad parteneriatul public-privat este un domeniu 
extrem de important deoarece se susţin toate activităţiile instituţiei. DGASPC Arad 
are încheiate parteneriate public-privat în ceea ce priveşte promovarea drepturilor 
copilului; promovarea adopţiei; promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; 
promovarea drepturilor persoanelor vârstnice; în servicii de sprijin –sprijin 
metodologic, implementarea managementului de caz, informare şi schimb de date 
şi consultanță; în activităţi socio-educative și de socializare; în terapii 
educaţionale; voluntariat; în punerea la dispoziţie de case tip familial; în 
asigurarea formării, conform standardelor; în creșterea egalității de șanse pe piața 
muncii și a gradului de independență prin formare vocațională, instruire 
profesională, asistență personală, terapie ocupațională și psihoterapie; și realizarea 
de programe și activități  de prevenire. 
Dezvoltarea parteneriatului public privat în cadrul domeniilor menţionate mai sus 
a apărut din nevoia eficientizării serviciilor oferite, a reducerii efortului financiar 
public și de a aplica legislaţia, odată cu apariţia standardelor de calitate. 

 În acest sens, în anul 2015, înstituţia a participat la organizarea 
Seminarului ”O viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi” 
desfăşurat în data de  Arad ”,  în parteneriat cu CCIA, AJOFM, AHNR Arad, 
având ca principal obiectiv principal de a promova o legătură directă între 
mediul economic arădean și persoanele cu dizabilități și insituțiile publice; 

 Activităti dedicate “Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități” – 3 
decembrie 2015 – eveniment organizat în parteneriat cu Asociația ASPIS la 
Centrul de Afaceri Maris; 

 Conferinta de încheiere şi Seminarul de sensibilizare a opiniei publice cu 

privire la marginalizarea şi riscul de excluziune socială a persoanelor de 
etnie romă în cadrul proiectului ”Egalitate de şanse la o viaţă împlinită”, 
contract nr. POSDRU / 115/6.2/G/123593; 

 Sesiune de informare privind Acreditarea Serviciilor Sociale în colaborare cu 
AJPIS Arad; 

 În cursul anului 2015, s-a semnat un contract de colaborare, cu Univeritate 
de Vest ”Vasile Goldiş” Arad, în vederea efectuarii stagiilor de practică în 
cadrul Serviciului Adopţii de către studenţii şi masteranţii la specializarile 
de asistenţă socială din cadrul Universităţii. – LA COLABORARI/ 
parteneriate. 

 
V. Activitatea de monitorizare a beneficiarilor 

Instituţia deţine și administrează două baze de date, utilizate la nivel naţional în 
cadrul direcţiilor: 
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1. CMITS (Child Monitoring and Tracking Information System) - sistem 
informatic de evidenţă şi monitorizare a copiilor şi tinerilor beneficiari ai 
serviciilor oferite de DGASPC Arad. Baza de date se salvează pe serverul de 
la sediul Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Datele se pot vizualiza 
de către toate direcţiile din ţară.  

2. D-SMART (Disability – Single Managament, Assessment and Reporting 
Tool) - sistem informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap şi a 
drepturilor cuvenite lor. Baza de date se salvează pe serverul local al 
direcţiei. Datele sunt vizibile doar de către utilizatorii aplicaţiei din cadrul 
instituţiei. 

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. 

Administrarea aplicaţiei D-Smart se asigură la nivelul DGASPC Arad şi constă 
în implementarea versiunilor/modificărilor noi (6 versiuni în 2014) 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. 

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 2015 s-au efectuat 12 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: Serviciul Strategii, Proiecte, 
Monitorizare, Relații ONG (CMTIS, D-Smart), Serviciul 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), 
Compartimentul de evidenţă şi plată prestaţii sociale (D-Smart). Un total de 21 de 
persoane din care 3 – CMTIS, 18 – D-Smart. 

Actualizarea informaţiilor se face pe baza unor documente care dovedesc 
intrarea/acordarea de servicii/modificarea/ieşirea cazurilor, cum sunt: sentinţe 
juridice, hotărâri ale Comisiei pentru protecţia copilului, certificate de încadrare în 
grad de handicap, dispoziţii, sesizări/solicitări, rapoarte, hotărâri ale Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, contracte de muncă ale asistenţilor 

personali primite de la primării. 
În cursul anului 2015 au fost introduse în D-SMART un număr de 2527 

contracte individuale de muncă ale asistenților personali. 
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- De asemenea, componenta Monitorizare, analiză statistică, indicatori 
asistenţă socială şi incluziune socială din cadrul Serviciului Strategii, 
Proiecte, Monitorizare, Relații ONG se ocupă de administrarea paginii de 
internet a instituţiei, fiind postate pe site anunţuri şi informări referitoare la 
activitățile instituției; dar și acordarea de asistență IT. 

 
 
 

CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE 

 
Prin contractarea de servicii sociale înțelegem transferul dreptului de 

administrare a serviciilor sociale de la Consiliile judetene, către furnizorii privati 
acreditați care acționează pe riscul și răspunderea lor în interesul beneficiarului, în 
vederea realizării serviciilor sociale acordate, cel puțin la nivelul standardelor 
minime obligatorii precum și a creșterii calității serviciilor sociale acordate. 

Conform articolului 112 din Legea 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 Județean Arad, iar DGASPC Arad oferă 
suport şi consultanţă în procedura de achiziție.  

Monitorizarea serviciilor sociale  se realizează de către DGASPC Arad ca și 
organ de specialitate (specialiști cu experiență în domeniile serviciilor contractate). 
Pe parcursul anului 2015, monitorizarea a fost realizată de către specialiștii 
DGASPC Arad numiți prin dispozițiile directorului general, iar începând cu luna 
octombrie a anului 2015, prin intermediul Biroului Monitorizare Servicii Sociale 
Contractate.  

Serviciile sociale contractate care au fost monitorizate, din punct de vedere 
tehnic (social,) în anul 2015, prin intermediul DGASPC Arad sunt: 

 
 Doua loturi a câte 11 copii (lotul III și lotul XIV)- servicii contractate de către 

Asociația Caminul de Batrani și Casa de Copii MMC Frumuseni în baza: 
 - Contractului de prestări servicii sociale nr.107 /14.08.2014.- 
pentru  lotul III; 
 - Contractului de prestări servicii sociale nr.108 /14.08.2014.- pentru 

lotul XIV. 
În cursul anului 2015, echipa multidisciplinară a întocmit câte 12 rapoarte de 
monitorizare pentru fiecare lot de copii, din care rezultă faptul că obiectivele 
au fost îndeplinite: 
 Obiectivul nr. 1 a fost realizat în cursul anului 2015 realizându-se 

creşterea calitatii serviciilor de ingrijire de baza pentru toti 
copiii/tinerii asistati, cu masura de protectie speciala la Serviciul de 
tip rezidential; 

 Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2015 realizându-se 
cresterea nivelului de educatie pentru toti copiii/tinerii; 

 Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2015 realizându-se 
cresterea gradului de implicare a tuturor copiilor/tinerilor în 

activitati recreative, de socializare și formare de deprinderi de viata 
independenta; 
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 Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2015 asigurându-se 
conditiile și serviciile necesare integrarii/reintegrarii familiale. 

 
Până în prezent s-a constatat o creștere a calității vieții copiilor/tinerilor, 
atât a îngrijirii de bază, a educației, socializării,  a conditiilor tehnico-
materiale, dar şi a dezvoltării legăturilor de ataşament dintre copii şi 
personalul casei,  a integrării copiilor în mediul casei (sunt implicaţi activ la 
activitățile gospodarești) şi în comunitate. 

 
 Un grup de 30 de adulti cu handicap – servicii contractate de către Fundatia 

Căminul Sperantei ( Vinga) în baza contractului  de prestări servicii sociale nr. 116/ 
30.09.2014. 

În cursul anului 2015, au fost întocmite 12 rapoarte de monitorizare, din care 
rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite: 
 Obiectivul nr.1 a fost realizat în cursul anului 2015, realizându-se 

creşterea calităţii îngrijirii de bază pentru 30 de adulţi cu handicap; 

 Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2015, existând în 
centru condiții în vederea menținerii stării de sănătate a beneficiarilor; 
 Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2015, gradul de 

dezvoltare a autonomiei personale a crescut cu 10%; 
 Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2015, prin 

participarea activă a beneficiarilor la toate nivelurile şi în toate sferele 
vieţii cotidiene în vederea facilitării incluziunii sociale  pentru cei 30 adulţi 
cu handicap;  
 Obiectivul nr. 5 a fost realizat în cursul anului 2015, prin 

participarea beneficiarilor la activități de integrare/reintegrare socială. 
 
 Până în prezent s-a constatat o crestere a calitatii  atât a îngrijirii de bază a 
beneficiarilor,  cât și în ceea ce privește creșterea gradului de autonomie 
personală, de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, socializarea și 
recreerea acestora. 

 
 Un grup de 30 de copii cu dizabilități – servicii contractate de către Fundaţia 

Creştină R.C.E. Speranţa Copiilor în baza contractului de prestări servicii nr. 
154/23.12.2013. 

În cursul anului 2015, au fost întocmite 12 rapoarte de monitorizare, din care 
rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite: 
 Obiectivul nr.1, a fost realizat în cursul anului 2015, astfel copiilor 

ocrotiţi la Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi „Orhideea” le-au 
fost asigurate servicii de îngrijire de calitate, conform standardelor prevazute 
în Ordinul 27/2004; 
 Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2015, astfel toti copiii 

au fost integrati  într-o formă de învăţământ, în funcţie de tipul de dizabilitate 
şi/sau gradului de handicap, respectiv în funcţie de  potenţialul lor de 
dezvoltare; 
 Obiectivul nr. 3 privind recuperarea sau compensarea dizabilităţii 

tuturor copiilor ocrotiţi pană la atingerea nivelului maxim de autonomie 

permis de afecţiunea acestora, este realizat, în cursul anului 2015,  deoarece 
toţi copiii au beneficiat de servicii medicale şi de recuperare de specialitate, în 
funcţie de nevoi; 
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 Obiectivul nr. 4 este realizat în cursul anului 2015, deoarece s-a 
realizat dezvoltarea autonomiei personale  a tuturor copiilor cu dizabilităţi 
ocrotiţi, în funcţie de nivelul acestora de dezvoltare; 
 Obiectivul nr. 5 privind socializarea şi recreerea copiilor cu dizabilităţi a 

fost realizat în cursul anului 2015; 
 Obiectivul nr. 6 privind  reluarea şi menţinerea legăturilor copiilor cu 

părinţii, cu rudele până la gradul IV sau alte persoane importante pentru 
copil, respectiv integrarea/reintegrarea anuală a cel puţin 7% din copiii 
ocrotiţi în familia naturală/substitutivă, a fost realizat în cursul anului 2015; 
 Obiectivul nr. 7 a fost realizat în cursul anului 2015, centrul a fost 

coordonat astfel incat s-a asigurat  implementate standardelor în vigoare, 
referitoare la îngrijirea şi recuperarea copilului cu dizabilităţi separat 
temporar de familie. 

 
Serviciile sociale contractate care au fost monitorizate, din punct de vedere tehnic 

(psiho-social) și financiar, în anul 2015, prin intermediul DGASPC Arad sunt: 

 Un lot de 11 beneficiari – servicii contractate de către Asociatia Maria din Dragoste 
pentru Copii Pâncota- Contract de prestări servicii sociale nr.108/10.09.2015 
încheiat între CJA, DGASPC Arad și Asociația ”Maria din Dragoste pentru Copii”.  

În cursul anului 2015, echipa multidisciplinară a întocmit 4 rapoarte de 
monitorizare, din care rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite. 
 Obiectivul nr. 1 a fost realizat în cursul anului 2015 realizându-se 

creşterea calitatii serviciilor de îngrijire de baza pentru toti 
copiii/tinerii asistati, cu masura de protectie speciala la Serviciul de 
tip rezidential; 

 Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2015 realizându-se 
cresterea nivelului de educatie pentru toti copiii/tinerii; 

 Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2015 realizându-se 
cresterea gradului de implicare a tuturor copiilor/tinerilor în 
activitati recreative, de socializare și formare de deprinderi de viata 
independenta; 

 Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2015 asigurându-se 
conditiile și serviciile necesare integrarii/reintegrarii familiale. 

 
Până în prezent s-a constatat o crestere a calității  atât a îngrijirii de bază a 

beneficiarilor,  cât și în ceea ce privește educația, deprinderile de viață, 
socializarea și recreerea acestora. 

 
Echipa multidisciplinară a DGASPC Arad a verificat dacă serviciile prestate de 

către prestator îndeplinesc condițiile solicitate, precum și dacă cheltuielile cuprinse 
în decontul lunar se încadrează în cheltuielile eligibile. Rapoartele de monitorizare 
lunară și deconturile aferente lunii anterioare celei pentru care se solicită plata s-au 
depus lunar la registratura CJA. 

 
Monitorizarea s-a realizat prin deplasarea la sediile prestatorilor, discuții cu 

personalul și beneficiarii centrului, a verificărilor și constatărilor realizate, dar şi 
prin colaborarea cu celelalte compartimente implicate în procesul activităţii. 

 
În domeniul contractării de servicii sociale s-au mai realizat următoarele: 
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- s-a realizat și transmis spre Consiliul Județean Arad lista serviciilor sociale  
propuse spre contractare în anul 2016, propunere realizată prin prisma 

resurselor disponibile la nivelul instituției și a calității serviciilor oferite, 

ținând cont și de nevoile beneficiarilor din servicii. Prioritizarea s-a realizat 
ținând cont de următoarele criterii:  existența unei clădiri în patrimoniul 
instituției și starea acestora, resursele umane disponibile, și calitatea 
serviciilor oferite beneficiarilor corelat cu nevoile beneficiarilor. 

- S-au transmis informații și clarificări  D-nei Dr.h.c. Susanne Kastner, MdB 
a.D referitor la interpelarea adresată Consiliului Județean Arad, cu privire 

la contractarea de servicii sociale pentru copiii aflați în sistemul rezidențial 
– case de tip familial. 

- Desemnarea de experți cooptați din partea serviciului în cadrul a 3 

proceduri de contractare de servicii sociale, realizate de Consiliul Județean 
Arad; 

- Realizarea a 3 rapoarte de evaluare tehnică în cadrul procedurilor aminitite, 
evaluându-se  propunerile tehnice înaintate de ofertanți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUZII 

 
În anul 2015 activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad se înscrie în același cadru pozitiv în contextul în care s-a 
confruntat cu aceleași limite impuse sitemului public: resurse umane limitate, 
finanțare insuficientă și dotări materiale depășite și învechite, în mare parte. Este 

dificil să se înregistreze progrese deosebite în acest context însă apreciem în mod 
pozitiv faptul că nu s–au înregistrat probleme deosebite reușindu-se gestionarea 
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problemelor apărute a căror rezolvare presupune un efort susținut și continuu de 
către conducerea DGASPC Arad și angajații instituției. 
 
Mai jos sunt redate rezultatele obținute în domeniul protecției și promovării 
drepturilor copilului și în domeniul protecției persoanelor adulte. 

 
 

Servicii oferite copiilor aflați in dificultate 
 

Servicii oferite în domeniul managementului de caz: 

 

 Se observă o creștere a numărului de cazuri instrumentate în sistemul 
managementului de caz, evoluție influențată cu precădere de creșterea 
numărului de solicitări de instituire a unei măsuri de protecție la o 
persoană sau  familie. Precizăm de asemenea că, a crescut numărul 
solicitărilor de instituire a unei măsuri de protecţie la persoană/familie 

datorită implementării prevederilor OUG nr. 65/2014 privind modificarea si 
completarea unor acte normative, care a crescut alocația acordată, astfel, în 
cursul anului 2015 au fost primite 159 de solicitări (86 dintre acestea nu s-
au acceptat fiind nefondate), comparativ cu anul anterior cand au fost 
primite 68 de solicitări (9 dintre acestea nu s-au acceptat fiind nefondate). 
A crescut numărul cazurilor de plasament la rude de grad I.V. sau alte 
familii/persoane, în ultimii doi ani, respectiv, de la 596 de cazuri în anul 
2014 la 700 de cazuri în anul 2015. 

 

Anul 2014

Anul 2015

1439
1502140015001600

Servicii de management de caz

 

 
 

 

 
Servicii oferite în domeniul planificare familială şi educatie contraceptivă 
 

 În cursul anului 2015, comparativ cu anul anterior, a crescut numărul 
cazurilor instrumentate pe palierul serviciilor de planificare familială și 
educație contraceptivă, de la 129 de cazuri la 231 de cazuri.  
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Servicii de prevenire a infectării cu HIV/SIDA şi alte boli de natură sexuală 
 

 Se constată o scădere a numărului de beneficiari evidențiați în anul 2015, 
în domeniul prevenirii infectării cu HIV-SIDA și alte boli de natură sexuală, 

comparativ cu anul anterior, situație influențată de resursele limitate de 
care am dispus. S-au derulat însă programe de educație sexuală pentru 
1427 de tineri și adulți, diseminandu-se informații privind planificarea 
familială, promovarea unei vieți sănătoase, prevenirea bolilor cu transmitere 
sexuală și metodele contraceptive, de asemenea, programe educaționale de 
prevenire a infectării cu virusul HIV , in anul anterior beneficiind de servicii 
similare 1481 de persoane.  

 
Servicii de prevenire a separării copilului de familie și a copilului părăsit în 
unităţile sanitare 

 A scăzut uşor numărul cazurilor care au necesitat servicii de prevenire a 
separării de familia sa a copilului părăsit în unităţile sanitare, în anul 2015, 
în care au fost înregistrate 74 de cazuri, comparativ cu anul anterior cand 
au fost instrumentate 97 de cazuri. 

 

 
Servicii de monitorizare a femeii gravide 
 

 În cursul anului 2015, se constată o creștere semnificativă a cazurilor de 
femei gravide și minore însărcinate, care au beneficiat de servicii 
specializate, comparativ cu anii anteriori, de la 200 de cazuri la 339 de 
cazuri, în ultimii doi ani. 
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Servicii de monitorizare a femeii gravide
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Serviciilor destinate copiilor și persoanelor adulte victime ale violenței 
domestice, abuzului, neglijării și exploatării 
 

 A scăzut ușor numarul beneficiarilor de serviciilor destinate copiilor și 
persoanelor adulte victime ale violenței domestice, abuzului, neglijării și 
exploatării, de la 237 de copii și 5 adulti, înregistrati în anul 2015, 

comparativ cu 182 de copii si 10 adulti, aflati in avidenta noastra in anul 
2014. 

 

 În cursul anului 2015 au fost înregistrate 687 de apeluri la telefonul 
copilului, comparativ cu anul anterior cand au fost înregistrate 669 de 
sesizări. A fost necesară intervenția Echipei Mobile în 126 de cazuri. Au fost 
oferite 109 sesiuni de consiliere telefonică, pentru a sprijini apelanții, în 
depășirea situației de criză, comparativ cu anul trecut cand au fost oferite 
48 de astfel de servicii. 

 

 A crescut numărul copiilor pentru care s-a asigurat un adăpost în regim de 
urgență în cursul anului 2015, când au fost ocrotiți 140 de copii, 
comparativ cu anul 2014, când au fost ocrotiți 75 de copii. Pentru acesti s-a 
asigurat un adăpost temporar, îngrijire, ocrotire, asistență medicală, 
activităţi recreative şi educativ – instructive, servicii de educare, alfabetizare 
(după nevoile identificate), consiliere și evaluare psihologică, asistență de 
specialitate. Pentru 24 dintre acești copii a fost necesară luarea unei măsuri 
de protecție într-un serviciu rezidențial public sau privat, comparativ cu 
anul anterior cand au fost instituite măsuri similare pentru 31 de copii. 

 

 In cursul anului 2015 au fost reintegrați în familia naturală 86 de copii 
comparativ cu anul 2014 cînd au fost reintegrați 23 de copii neglijati, 
explotați, abuzat. 

 
 
 
 
 
Servicii destinate copiilor cu dizabilităţi 

În cursul anului 2015: 

 50 de copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii  de recuperare la 
domiciliul acestora prin intermediul serviciilor oferite de către echipa 
mobilă de specialiști 
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 50 de familii au beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice 
de recuperare al copiilor  la domiciliul acestora, număr menținut constant 
comparativ cu anul anterior cand au fost asistate 52 de familii. 

 

 Se menține relativ constant numărul copiilor cu handicap care beneficiază 
de programe de zi și de recuperare, 217 copii in cursul anului 2015 si 228 
copii în cursul anului 2014, capacitatea centrului determinând numărul 
beneficiarilor de servicii. 

 

 217 familii au beneficiat de demonstraţii practice de recuperare în cadrul 
centrelor de zi și de recuperare, comparativ cu anul anterior cand,  194 de 
familii au beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice de 
recuperare a copiilor lor, în cadrul acestor centre. 

 
Servicii oferite copilului traficat, migrat sau repratriat 
 

 A crescut usor numarul cazurilor care au parvenit serviciilor specializate 
ale institutiei pentru: suspiciune victime trafic de persoane (de la 8 cazuri la 
17), copii, cetăţeni români, întorşi de la frontieră, care nu întruneau 
condiţiile legale de părăsire a ţării (de la 83 de cazuri la 92), repatrieri de pe 
teritoriul altui stat minori romani/minori straini (de la 1 la 7 cazuri), acord 
repatrieri de pe teritoriul altui stat minori cetateni romani- dgaspc acord la 
solicitare alt stat sau reprezentant legal (de la 15 la 26 de cazuri). 

 
În domeniul adopției, s-a înregistrat o creștere a numărului de beneficiari, copii și 
familii adoptatoare, astfel:  

 În cursul anului 2015, s-au 
instrumentat de către serviciile de specialitate (Management de caz și 
Adopții) cazurile a 153 de copii adoptabili. 

 A crescut numărul încuviințărilor în vederea adopției de la 19 cazuri la 25. 

 A crescut numărul familiilor evaluate în vederea obținerii atestatului de 
familie adoptatoare de la 31 de cazuri la 36 de cazuri 
 

 S-a menținut constant numărul deschiderilor procedurilor de adopție fiind 

evidențiate 71 de cazuri în 2014 și 69 în anul 2015. 
 

În domeniul asistenței maternale:  
 

 A scăzut ușor, numarul copiilor pentru care s-a dispus o măsură de 
plasament la asistent maternal profesionist în anul 2015 comparativ cu 
anul anterior, fiind  de 194 de copii ocrotiţi în anul 2015 şi 209 copii în 
anul 2014.  

 

 A scăzut ușor, numărul de copii pentru care s-a impus instituirea unei 
masuri de protecție la asistent maternal profesionist în anul 2015 
comparativ cu anul anterior, astfel au fost instituite masuri pentru 34 de 

copii în anul 2015 față de 45 în anul 2014.  
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 La sfarșitul anului 2015, din cei 147 de copii ocrotiți la asistenți maternali 
profesioniști, 26 sunt încadrați în diferite grade de handicap, respectiv 17%. 
Procentul se mentine relativ constant comparativ cu anul anterior, cand 

valoarea acestuia a fost de 18% (30 de copii au avut încadrare în grad de 
handicap din cei 160 ocrotiți de către asistenți maternali profesioniști).  

 
În domeniul protecției rezidențiale: 
 

 În cursul anului 2015 au fost instrumentate, un număr de 414 cazuri care 
au necesitat protecţie de tip rezidenţial, scăzand ușor numărul acestora 
comparativ cu anul anterior când au fost înregistrate 432 de cazuri. De 
menționat însă și faptul că 11 copii au fost transferați spre un furnizor 
privat de servicii sociale prin contractarea realizată de către Consiliul 
Județean Arad. 

 

 A scăzut numărul mamelor și copiilor pentru care s-a luat măsură de 
protecție într-un centru specializat, în cursul anului 2015, comparativ cu 
anul anterior. În anul 2015 s-a fost luată măsură de protecție pentru 29 de 
copii și 14 mame comparativ cu anul trecut cînd a fost luată măsură de 
protecție pentru 31 de copii și 20 mame. Aceasta ușoară scădere este 
motivată de faptul că timpul necesar pentru rezolvarea situațiilor de 
dificultate a fost mai ridicat, fiind uneori necesară prelungirea perioadei de 
asistare. De asemenea, au fost asistate mame cu mai multi copii, locurile de 
asistare fiind astfel ocupate.  

 

 Nu a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție, pentru niciun copil 
ocrotit în cadrul centrului maternal. 

 

 4 dintre cazurile nou asistate in cadrul Centrului maternal, în cursul 
anului 2015 sunt cazuri care au revenit din perioada de monitorizare, 
solicitand asistare datorită violenței domestice a căror victime au fost.  

 
Servicii de încadrare în grad de handicap a copiilor 

 În anul 2015, în urma dezbaterilor şi audierilor din şedinţele Comisiei 
pentru Protecţia Copilului Arad au fost instrumentate în total un număr de 
1714 de cazuri, comparativ cu anul trecut, cand s-au instrumentat 1724 de 
cazuri. 

 

 In cursul anului 2015 au fost evaluati 1476 de copii, comparativ cu anul 
anterior cand au fost evaluați un numar de 1547 de copii cu dizabilități. 

 
Servicii oferite persoanelor adulte aflate în dificultate 

 
În ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte, pe 

parcursul anului 2015, rezultatele activității se prezintă astfel: 
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Evoluţia beneficiarilor adulţi în centre de tip rezidențial în perioada 
2012-2015: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Din situația prezentată anterior reiese că numărul beneficiarilor a rămas 

relativ constant în anul 2015 comparativ cu anii 2013 și 2014.  
Beneficiarii asistaţi în centrele rezidenţiale ale DGASPC Arad au fost 

repartizaţi în centre în funcţie de nevoile acestora, astfel încât să poată 
beneficia de servicii specializate, adaptate nevoilor lor, astfel: 

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

 
Solicitările de asistare adresate instituţiei noastre pe parcursul anilor 

2012, 2013, 2014, 2015: 
 

 
 
Se observă că pe parcursul anului 2015 solicitările de asistare în centrele 

de tip rezidențial s-au menținut constante comparativ cu anul 2014.  
Problematica centrelor de tip rezidențial pentru adulţi este dată de 

eterogenitatea beneficiarilor sub multiple aspecte: vârsta, experienţa / necazurile 
vieţii, gradul de handicap şi riscul de transmitere a unor boli la ceilalţi beneficiari 
sau la personal, capacitatea slabă de autoservire, pregătirea pentru reintegrarea în 
viaţa socială activă. Personalul din centre care se ocupă direct de beneficiari este 
insuficient, mai ales în ceea ce priveşte personalul specializat pentru îngrijire şi 

activităţi de terapie – recuperare – reabilitare. 
De serviciile de evaluare inițială au beneficiat 84 persoane vulnerabile 
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social, din care un număr de 19 beneficiari au participat la activităţile specifice 
formării abilităţilor sociale legate de muncă şi a eficienţei personale, astfel: 

 servicii de evaluare extinsă –11 beneficiari; 

 servicii de pregătire şi formare prevocaţională – 8 beneficiari. 
În urma evaluării celor 84 de persoane s-a recomandat: pentru 11 persoane 

- pregătire şi formare prevocaţională, pentru 8 persoane- evaluare extinsă, 
pentru 65 persoane- angajare asistată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
În cursul anului 2015, 67 de persoane vulnerabile social au beneficiat de 

servicii de angajare asistată, respectiv: 
 Participarea a 64 de persoane la bursele locurilor de muncă  organizate de 

A.J.O.F.M. Arad – 1 bursă pentru femei, 4 burse generale, 1 bursă pentru 
absolvenți și 1 bursă pentru tinerii postinstitutionalizati; 

 1 Seminar de promovare a angajabilității persoanelor cu dizabilități și de 
sprijinire a persoanelor cu handicap în dezvoltarea deprinderilor de 
angajare; 

 Au fost sprijinite 65 de persoane pentru  întocmirea  CV-urilor, scrisorilor  
de intenție, nota de consiliere, profil vocational în vederea angajării; 

 Au fost contactați 50 de angajatori care au fost informați cu privire la 
beneficiile angajării unui persoane cu dizabilități conform legislatiei în 
vigoare; 

 Monitorizarea a 21 de beneficiari  la  locul de munca  prin rezolvarea unor 

conflicte aparute între aceștia și colegii de serviciu, prin întrevederi cu 
angajatorii privind adaptarea lucurilor de muncă în funcție de nevoilor 
persoanelor cu dizabilitați; 

 Au fost sprijiniți în identificarea, ocuparea, păstrarea unui loc de muncă și 
au fost monitorizați la locul de muncă 21 de beneficiari (posturile ocupate 
de beneficiari: muncitori necalificati, operator cablaje,   îngrijitor curățenie); 

 Persoane care au  fost angajate în unitați protejate -2; 
 Persoane care au refuzat  locul de muncă,  –12; 
 Persoane care au participat la mai multe probe de lucru  pentru a obtine un 

loc de muncă pe piața liberă a muncii -28. 
 
Evoluția numărului persoanelor cu handicap evaluate pe parcursul anilor: 
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Din graficul de mai sus, se observă o creștere cu 8,76% a numărului de 

persoane cu handicap care au beneficiat de evaluare în anul 2015, față de anul 
2014.  

 
Numarul de persoane încadrate în grad de handicap pe tip de deficiență:  

 
 Principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2015 în domeniul de 
evidență și plată prestații sociale: 

 Au fost eliberate un număr de 1.483 de legitimaţii pentru transportul în 
comun urban; 

 A fost eliberat un total de 39.559 bilete de călătorie interurbană gratuite 
cu autobuzul sau pe calea ferată; 

 Au fost acordate un numar de 2.538 avize pentru optiunea facuta de 
persoana cu handicap pentru angajarea unui asistent personal sau 
pentru indemnizatie de însotitor; 

 Au fost operate 861 de cereri de acordare a gratuitatii pentru taxa de 
drum (rovinieta); 

 Au fost distribuite un numar de 853 de roviniete emise pentru persoanele 
cu handicap. 

Cresterea ponderii platilor efectuate pe total an cu 18,15 % la finele anului 2015 
fata de anul 2014 se explica îndeosebi prin majorarea indemnizatiilor si bugetului 
complementar lunar pentru gradele de handicap incepand cu 01.01.2015, precum 
si a indemnizatiilor de insotitor pentru persoanele cu handicap vizual grav 
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începând cu data de 01.01.2015 si respectiv 01.07.2015, dar si cresterii 
numarului de beneficiari cu handicap în evidenta. 
 

În domeniul contractării serviciilor sociale formulăm următoarelor 
concluzii: 

 
Monitorizarea serviciilor sociale contractate se realizează de către DGASPC 

Arad ca și organ de specialitate (având specialiști cu experiență în domeniile 
serviciilor contractate). Pe parcursul anului 2015 monitorizarea a fost realizată de 
către specialiștii DGASPC Arad numiți prin dispozițiile directorului general iar 
începând cu luna octombrie a anului 2015, prin intermediul Biroului Monitorizare 
Servicii Sociale Contractate. 

În anul 2015 DGASPC Arad a preluat monitorizarea tehnciă și financiară 
prin Biroul de Contractarea serviciilor sociale reprezintă o formulă de succes în 
aplicarea principiilor parteneriatului public-privat în domeniul social şi reflectă o 
schimbare a abordării organizaţiilor publice, de la o perspectivă ierarhică la o 

perspectivă competitivă.  
În urma experienţei acumulate şi conform misiunii DGASPC, putem afirma 

că în situaţia actuală, reforma în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 
trebuie să continue, astfel încât D.G.A.S.P.C. să rămână o autoritate la nivel 
judeţean care să coordoneze şi să sprijine activitatea în domeniul social a 
autorităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, iar serviciile sociale să fie 
dezvoltate şi administrate la nivel local, astfel încât beneficiarii să primească 
servicii adaptate nevoilor lor la domiciliu sau cât mai aproape de domiciliu, aspect 
care ar implica şi scăderea costurilor de asistare a acestora. 

Cu toate dificultăţile întâmpinate, observând însă rezultatele pozitive 
obţinute în oferirea serviciilor, considerăm că această formă de colaborare cu 
organizaţiile nonguvernamentale aduce beneficii notabile concretizate în creşterea 
calităţii vieţii beneficiarilor, atingând una din misiunile noastre ca furnizori de 
servicii sociale.  

 
În anul 2015 s-a reușit fluidizarea circuitului documentelor depuse de 

persoanele cu handicap, pentru a venii în sprijinul lor. S-a redus astfel timpul de 
așteptare și aglomerarea creată la depunerea dosarelor pentru încadrarea 
persoanelor în categoria de persoane cu handicap.  

Pentru a facilita reintegrarea/ integrarea copiilor și adulților din centrele 
rezidențiale ale DGASPC Arad în viața comunității, în anul 2015 s-a pus accentul 
pe implicarea lor în numeroase acțiuni de socializare, educative, recreative și 
creative, activități descrise într-o secțiune distinctă în cadrul prezentului raport. 
Aceste activități au fost sprijinite de către partenerii și colaboratorii instituției.  

O preocupare continuă pentru instituţie a reprezentat-o calitatea serviciilor 
oferite, adaptarea şi diversificarea acestora în funcţie de nevoile beneficiarilor.  

Pentru atingerea acestui obiectiv instituția a accesat fonduri europene, ca și 
resursă importantă existentă în contextul restricțiilor din sistemul bugetar. S-au 
asigurat fonduri pentru contribuție proprie și cele neeligibile pentru a fi decontate 
din cadrul acestor finanțări. În anul 2015 au fost în implementare în cadrul 
instituției două proiecte finanțate din fonduri europene în care DGASPC Arad a 

fost solicitant și a fost partener sau colaborator în 6 proiecte.  
Problema identificată în trecut, aceea a lipsei unui studiu care să releve 

nevoile grupurilor vulnerabile, a persoanelor aflate în dificultate, în toate 
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comunitățile din județul Arad a fost în anul 2015 rezolvată prin realizarea 
Studiului de determinare de nevoi de servicii sociale la finalul anului. Acest fapt a 
constituit un impas în elaborarea Strategiei județene de dezvoltare de servicii 
sociale și în accesarea de fonduri europene în anii precedenți. 

Bugetul alocat inițial instituţiei în anul 2015 la Titlul II Cheltuieli cu bunuri 
și servicii  în suma de 10763  mii lei  fost insuficient, dar în cursul anului s-au 
făcut rectificări pozitive prin alocarea de fonduri de la CJ Arad. Bugetul instituției 
a fost mai mare comparativ cu 2014, dar s-a datorat modificărilor legislative și nu 
a determinat o creștere a calității serviciilor oferite beneficiarilor. 

Nu putem să nu aducem în atenție baza materială a instituţiei, mobilierul, 
dotările, aparatura electronică şi electrocasnică, dotările IT și autoturismele care 
sunt în continuă degradare, insuficiente și depășite moral. 

S-a reușit totuși un pas înainte în informatizarea instituției prin 
implementarea registraturii electronice. 

O problemă constantă în ultimii ani, insuficienţa personalului, în special a 
profesioniștilor s-a menținut în anul 2015 deși legislația a permis realizarea de 

angajări. Numărul personalului este încă insuficient comparativ cu nevoile 
existente.  

Pentru perioada următoare DGASPC Arad urmărește accesarea de fonduri 
nerambursabile, pentru a se dezvolta instituțional și a-și îmbunătăți serviciile 
oferite beneficiarilor însă există riscul ca liniile de finanțare să nu ne permită acest 
lucru.  

Se dorește tototdată o regândire a structurilor din cadrul instituției pentru a 
se eficientiza activitatea și pentru a crește calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, 
urmărindu-se centrarea acestora pe beneficiari și nevoile lor. 
 Indicatorii urmăriți de către instituție în anul 2015 au fost realizați în mare 
măsură însă trebuie avut în vedere faptul că obiectivele serviciilor specializate au 
fost prognozate în contextul resuselor alocate la nivelul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Arad. 

 
 

 

 Prezentul raport a fost realizat în baza informațiilor primite din partea 

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

activitatea detaliată fiind prezentată în rapoartele fiecărui serviciu în parte. 

 

 
 

 
Director general        Director general adjunct         Director general adjunct 

Stark Erika   asistență socială               economic 

      Rodica Crainic         Valentina Buzura 
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„MASPA - MĂSURI PENTRU PROMOVAREA NON DISCRIMINĂRII ȘI 

INCLUZIUNII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU AUTISM, CU FOCUS PE 

COMUNITĂȚILE ROME”  

 
Finanţare: prin Granturile SEE 2009-2014 cu sprijinul financiar al 

Programului RO10-CORAI, și administrat de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială 

 

Valoare:  1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanțare nerambursabilă și 

127.524 lei co-finanțare 

 

Perioada de implementare: 07.03.2015 – 07.04.2016 
 

Solicitant:  Fundatia Romanian Angel Appeal 

 
Parteneri:   Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin (IAS) din Islanda, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a 

Municipiului Bucuresti (DGASMB) și       Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galati. 

 

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării de inițiative pentru 

reducerea inegalităților și prevenirea excluderii sociale în  școli, comunitate și pe 

piața muncii, a copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist (TSA), în  

special a celor care fac parte și din comunitatea romă. 

 
Obiective specifice: 
 

1. Realizarea unui studiu privind formele de discriminare în mediul școlar, 

comunitate sau servicii de ocupare, a copiilor, tinerilor și adulților cu TSA de etnie 

romă 

2. Creșterea capacității de a aplica măsuri de combatere a discriminării și de a 

promova incluziunea socială, în  rândul cadrelor didactice, în  serviciile 

comunitare și în  servicii de ocupare din 3 judete cu numar mare de cazuri de TSA 

și procent semnificativ de etnie romă. Realizarea unor toolkit-uri cu recomandari și 

instrumente și testarea aplicării lor. 

3. Creșterea gradului de informare a personalului din sfera educației, serviciilor 

comunitare și de ocupare din întreaga țară, dar și a altor factori interesați, prin 

desfășurarea unei campanii de informare și promovarea rezultatelor utilizării 

toolkit-urilor în  cadrul unei conferințe naționale. 

 

Principalele activități: 

- Realizarea unui studiu privind discriminarea și excluderea socială în  

școli, comunitate și pe piața muncii 
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- Dezvoltarea de toolkit-uri cu recomandări și instrumente de acțiune 

incluzivă 

- Testarea utilizării toolkit-urilor în  3 județe (Arad, Galați, București) 

- Formarea a 240 de profesioniști, în  aplicarea toolkit-urilor 

- Crearea unor grupuri informale de factori interesați care să formuleze 

recomandări pentru asigurarea tranziției de la școală, la viața de adult 

 

În cursul anului 2015: 
 S-a format un grup de lucru la nivel local, prinvind incluziunea socială a 

copiilor cu autism și de etnie romă, s-a realizat două întâlniri de lucru, 

conform graficului proiectului; 

 Schimb de experiență : prin vizitarea serviciilor sociale, a școlilor speciale și 
de masa din Islanda; 

 50 de cadre didactice au participat la un curs de formare profesională 

privind dezvoltarea abilitatilor de lucru cu copii cu autism; 

 25 de asistenti sociali din cadrul DGASPC Arad și SPAS-uri au participat la 

curs de formare pentru integrarea copiilor cu autism și de etnie romă, în  

școală, comunitate și pe piața muncii; 

 10 profesioniști în  incluziune socială au participat la un curs de formare 

prinvind incluziunea persoanelor cu autism în  câmpul muncii; 

 Achiziții de materiale consumabile și servicii de catering pentru întâlnirile 

de lucru; 
 Raportări periodice. 
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EEGGAALLIITTAATTEE  DDEE  ŞŞAANNSSEE  LLAA  OO  VVIIAAŢŢĂĂ  ÎÎMMPPLLIINNIITTĂĂ  

  
Finanţatori: POSDRU prin Fondul Social European  

Cofinanţator: Consiliul Judeţean Arad 
 

Partener: Asociatia Profesionala Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC 
Baia Mare 

 
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 

 
Obiectiv general: Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 380 persoane de 
etnie romă, dintre care 300 din penitenciare, aflate în risc de marginalizare şi 
excluziune socială. 

 
Grupul ţintă este format din persoane de etnie romă private de libertate și din 
comunități expuse excluziunii sociale. 
În cadrul proiectului se urmăresc: 

 Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea unui Centru de Incluziune Socială pentru 
persoanele de etnie romă supuse riscului de marginalizare şi excluziune 
socială. 

 Crearea unei rețele de sprijin în vederea integrării persoanelor de etnie romă 
care părăsesc sistemul de detenție. 

 Motivarea persoanelor din grupul ţintă pentru a se integra sau reintegra pe 
piaţa muncii. 

 Dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor de etnie romă prin 
furnizarea unor programe de calificare sau recalificare certificate CNFPA, 
pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor persoanelor din 
grupul ţintă. 

 Dezvoltarea competențelor necesare asumării rolurilor sociale, prin programe 
de asistență psihosocială standardizate la nivelul penitenciarelor din România.  

 Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, 
patronate, ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii 
în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru 
persoanele din grupul ţintă. 

 Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, în special în ceea 
ce priveşte mediul de lucru, prin campanii de informare şi promovare 
îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii 
de decizie. 

 Sprijinirea persoanelor aparținătoare grupului țintă în procesul de integrare 
socio profesională prin asistență specializată post detenție. 

 
În cursul anului 2015, s-au realizat acțiuni în cadrul următoarelor activități:  
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 Implicarea în derularea managementului proiectului și participarea la 
întâlnirile periodice cu echipele de management și implementare din Arad în 
cadrul cărora a fost discutat stadiul implementării proiectului, precum și 
participarea la videoconferințele cu reprezentanții partenerului. Tot în cadrul 
acestei activități s-au întocmit  fișele de pontaj, rapoartele de activitate și 
justificativele necesare. În cursul anului s-au depus 7 cereri de rambursare 
solicitate finanțatorului, din care 2 cereri de rambursare clasice, 4 cereri de 
rambursare aferente cererilor de plata și o cerere de rambursare finală. S-au 
elaborat rapoartele tehnico- financiare şi s-a întocmit documentația pentru cele 
2 cereri de plată depuse în cadrul proiectului. De asemenea, s-a pregătit 
documentația necesară pentru clarificările solicitate de către OIR POSDRU 
Vest. 

 În cadrul activității de înființare a unei rețele de sprijin pentru persoane rome 
care se află în risc de marginalizare și excluziune socială, s-au realizat întâlniri 
lunare cu membrii rețelei de sprijin și s-au elaborat rapoarte în urma 
întâlnirilor cu potențialii membri ai rețelei de sprijin. 

 S-a realizat un Seminar de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 
marginalizarea și riscul de excluziune socială a persoanelor de etnie romă și o 
Conferință de finalizare a proiectului - organizat în luna februarie. 

 În cadrul activităţii de formare profesionala a persoanelor de etnie romă 
selectionate pentru participarea la programul integrat, s-au finalizat 
următoarele cursuri: 

□ ”Lucrator finisor în constructii” Pecica G8, finalizat în ianuarie 2015 

□ ”Lucrator în tâmplărie”-G11 Penitenciar Timisoara, finalizat în februarie 
2015 

□ ”Lucrator finisor în constructii”-G12 Penitenciar Timisoara, finalizat în 
februarie 2015 

□ ”Lucrator finisor în constructii”-G13 Penitenciar Timisoara, finalizat în 
februarie 2015 

 S-au întocmit 4 rapoarte în urma finalizării fiecărui curs. 
 S-au organizat 2 burse ale locurilor de muncă în locatitatea Pecica, și 

Penitenciarul Timișoara. 
 Proiectul s-a finalizat în 28.02.2015 

 

       
     Conferința de finalizare proiect    Seminarul de sensibilizare a opiniei publice 
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EEXXTTIINNDDEERREEAA  ŞŞII  RREEAABBIILLIITTAARREEAA  CCEENNTTRRUULLUUII  DDEE  CCRRIIZZĂĂ  

 
Finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

 
Axa prioritară:  3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

 
Domeniul major de intervenţie: 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

 
Perioada de implementare a proiectului: 22.10.2012-31.12.2015 

 
Valoare proiectului : 3.321.865,37 lei 

 
Solicitant: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

Scop: Eficientizarea sistemului de servicii sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. 
Arad prin extinderea şi reabilitarea unui Centru de criză. 

 

Beneficiari direcţi: 
 11 copii  
 cupluri de mame cu copii (3 mame şi 3 copii) 
 11 adulţi. 

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 dezvoltare instituţională durabilă. 

 
În cursul anului 2015: 

 Au fost înaintate către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, 4 rapoarte 
de progres trimestriale cuprinzând informații despre: prezentare generală a 
proiectului, detalii raportare, detalii despre beneficiar, obiectivele generale / 
specifice ale proiectului, rezumat al progresului înregistrat în derularea 
proiectului până la momentul raportării, stadiul activităţilor prevăzute în 
contract, rezultatele proiectului, variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă 
de execuţia  anticipată în cererea de finanţare, stadiul derulării procedurilor 
de achiziţii, stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare / 
contractelor de lucrări/bunuri, cerinţe cu privire la publicitatea proiectului, 
probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul 
implementării proiectului, egalitatea de şanse (conform informaţiilor din 

Cererea de finanţare). 
 S-au încheiat contracte de achiziție pentru: aparate electrice de uz casnic 

pentru alimente, echipamente de birou, echipamente fitness, maşini de 
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spălat şi uscat rufe, mobilier şi echipamente de bucătărie, mobilier de 
dormitor, camere de zi, sufragerii, diverse echipamente de protecţie împotriva 
incendiilor, mobilier de birou. 

 S-au făcut demersuri pentru obținerea licenței de funcționare ca serviciu 
social. 

 A fost organizată și derulată o vizită de presă, la care au participat 
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și al instituțiilor cu atribuții 
în domeniul social, parteneri în furnizarea acestor servicii, pentru persoanele 
aflate în dificultate.  

 Proiectul s-a finalizat în data de 31.12.2015. 

 

  
   Conferința de inaugurare a Centrului de Criză 
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