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Introducere 

 

 

 

 

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

strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea 

dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu 

scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu 

de viaţă familial şi comunitar. 
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MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII 
 

Serviciul management de caz pentru copii și adulți asigură coordonarea tuturor activităţilor de 

asistenţă socială şi protecţie specială, desfăşurate în interesul superior al copilului şi persoanei adulte cu 

handicap pentru care s-a intituit măsură de protecţie specială, având drept scop elaborarea şi 

implementarea planului individualizat de protecţie respectiv a planului individualizat de intervenţie. 

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; 

✓ întocmirea şi reactualizarea dosarului copilului. 

 

Beneficiarii serviciului sunt: 

a. copiii separaţi definitiv sau temporar de familia sa şi familiile acestora, ca urmare a stabilirii, în 

conditiile legii, a măsurii de protecţie specială, 

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

c. familia naturală; 

d. persoana/familia de plasament 

e. persoanele adulte cu dizabilităţi pentru care s-a instituit o măsură de protecţie în serviciile 

DGASPC Arad 

 

Obiective generale ale serviciului de management de caz pentru anul 2017 sunt 

• Protecţia specială a copiilor şi tinerilor într-un mediu cât mai apropiat de cel familial 

• Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă specializată constând în găzduire, îngrijire, educare şi 

pregătire în vederea reintegrării sau integrării în familiale şi socio-profesionale a copiilor şi tinerilor; 

• Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor adulte vulnerabile social ca cetățeni activi 

în măsură de a-și controla viața. 

• Creșterea gradului de ocupare profesională a persoanelor vulnerabile social; 

• Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite 

• Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a copiilor, persoanelor adulte aflate în sistemul de 

protecţie şi în situaţii de risc 

• Promovarea drepturilor copiilor şi persoanelor adulte ocrotite, precum şi a serviciilor oferite 

acestora de către furnizorii de servicii sociale 

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor minime 

obligatorii de calitate în instituţiile care oferă servicii copiilor şi persoanelor adulte vulnerabile din punct 

de vedere social 
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Serviciu 

Caz la 

începutul 

anului 

Cazur

i noi 

Transf

erate 

Cazuri 

închise 

Transf

erate 

Cazuri 

active 

Monitor

izare 

Cazuri 

Măsură 

de 

Protecţie 

Total 

2017 

Plasament 

familial 

PF 509 55 15 89 5 485 17 468 574 

PFAJ 39 1 - 7 - 33 - 33 40 

Total 548 56 15 96 5 518 17 501                                                                                                                           614 

AMP  151 35 - 42 12 132 5 127 176 

AMP contractări - - 12 - 2 10 - 10 10 

Total AMP  151 35 12 42 14 142 5 137 186 

SR 

DGASPC 

Lipova 114 1 22 10 19 108 - 108 118 

Ineu 51 2 8 12 4    45 1 44 57 

Sântana 91 1 2 8 17 69 5 64 77 

Casa 

Speranța 
11 - - - 11 - - - - 

Oituz 9 - 7 2 - 14 - 14 16 

Centru 

Maternal 
1 - - - - 1 - 1 1 

Zădăreni  - 13 5 - 3 15 - 15 15 

Total 277 17 44 32 54 252 6 246  284 

Contractă

ri 
33 1 25 1 23 35 2 33 36 

Total 310 18 69 33 77 287 8 279 320 

ONG 119 2 6 9 5 113 4 109 122 

Total 429 20 75 42 82 400 12 388 442 

SR 

Dizabilită

ţi 

 CRRCD 23 3 3 1 2 26 - 26 27 

ONG 

(Orhidea) 
26 4 3 1 3 29 - 29 30 

Total 49 7 6 2 5 55 - 55 57 

Centru de primire 

copii 
3 - - - 3 - - - - 

Centru de criză 9 2 4 4 2 9 - 9 13 

DGASPC  1 - - - 1 - - - - 

Total SMCCA 1190 120 112 186 112 1124 34 1090 1310 

 

În anul 2017 s-au oferit servicii unui număr de 1310 copii, din care: 

- 614 copii cu măsură de protecție la persoană/familie; 

o 40 copii cu măsură de protecție la persoană/familie în alt județ 

- 186 copii cu măsură de protecție la AMP; 

o 10 copii cu servicii contractate 

- 320 copii cu măsură de protecție  în serviciul rezidențial al DGASPC 

o 36 copii cu servicii contractate 
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- 152 copii cu măsură de protecție la ONG; 

o 30 copii cu dizabilități cu măsură de protecție la ONG; 

- 27 copii cu măsură de protecție la SR al DGASPC pentru copii cu dizabilități; 

- 13 copii cu măsură de protecție la CPM/Centrul de criză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate ale anului 2017:  

120 solicitări de instituire de măsură de protecție specială: 

- 56 solicitări de plasament la persoană/familie 

- 1 solicitare alt județ 

- 35 solicitări de plasament la AMP 

- 18 solicitări de plasament în serviciul rezidențial  

- 1 copil SR contractate 

- 3 solicitări de plasament în serviciul rezidențial pentru copilul cu dizabilități 

- 6 solicitări de plasament la ONG 

- 4 copil cu dizabilități 

- 2 Centrul de Criza 

186 copii au avut încetată măsura de protecție specială, astfel:  

- 96 încetare măsură de protecție specială de plasament la persoană/familie 

- 42 încetare măsură de protecție specială de plasament la AMP 

- 33 încetare măsură de protecție specială de plasament în serviciul rezidențial  

- 1 copil SR contractate 

- 1 încetare măsură de protecție specială de plasament în serviciul rezidențial pentru copilul cu 

dizabilități 

- 10 încetare măsură de protecție specială de plasament la ONG 

- 1 copil cu dizabilități 

- 4 încetare măsură de protecție specială de plasament la Centrul de criza  

 

În vederea evaluării situaţiei copiilor, a revizuirii PIP şi a modului de aplicare a măsurii de 

protecţie, au fost elaborate: 

• 56 rapoarte de evaluare iniţială; 

• 35 rapoarte de evaluare psihosocială; 

• 2934 rapoarte de reevaluare 

45%

14%

24%

11%
2%1%3%

plasament

persoana/familie

AMP

SR

ONG

SR-D

CPM

servicii contractate
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SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE 

COPIILOR AFLAŢI ÎN RISC DE SEPARARE 

DE PĂRINŢI 
 

În ceea ce priveşte domeniul prevenirea separării copilului nou-născut de familia sa, desfăşurată 

pentru copii părăsiţi în Spitalul Clinic Jueţean de Urgenţă Arad, Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie, 

în anul 2017 au fost instrumentate: 

- 149  cazuri de monitorizare asistenţă şi sprijin a femeii gravide; 

- 26  cazuri de prevenire a separării copilului nou-născut de familia sa. 

Au fost desfăşurate întâlniri de lucru în toate comunitățile locale din care, în mod preponderent 

există minore însărcinate și/sau mame minore care au născut, în prezenta aparţinărorilor. La aceste 

întâlniri au participat şi referenții din cadrul primăriilor. În această perioadă au fost susținute material 

familii cu copii mici aflate în situații de risc. Ajutoarele materiale oferite acestor familii constă în 

hăinuţe pentru copiii nou-născuţi, lapte praf şi pampers, aceste bunuri provenind din sponsorizările 

obținute de personalul serviciului.  

A fost promovat, în parteneriat cu Fundația SERA București, proiectul Prevenirea sarcinii 

nedorite și reducerea numărului de copii abandonați  în toate primariile din judetul Arad, de asemenea in 

cabinetele medicilor de familie care au fost deschiși la colaborarea cu institutia noastra pe acest proiect. 

În acest sens, s-a intervenit în in teren atat in municipiul cat si in judetul Arad, ocazie cu care au fost 

instrumentate 475 cazuri de planificare familială. 

 

Servicii de îngrijire rezidențială pentru cuplul mamă-copil 
 

Centrul maternal funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad, oferind 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.  

Având în vedere obiectivele propuse şi specificate în Proiectul instituţional al Centrului 

maternal, în perioada ianuarie - decembrie 2017, au fost desfăşurate activităţi care au vizat, în primul 

rând, prevenirea separării copiilor (0-3 ani) de familie (mamă) prin: 

- găzduirea copiilor şi a mămicilor acestora în centru, pe perioadă determinată de timp total beneficiari 

asistaţi – 35 (18 copii, 17 mame);  

- asigurarea hranei pentru 35 de beneficiari; 

- urmărirea şi menţinerea stării de sănătate a tuturor beneficiarilor asistaţi, dar şi a celor monitorizaţi 

(total 75 de beneficiari) ; 

- acompanierea mamei (familiei) în vederea depăşirii situaţiei de criză prin activităţi de informare, 

educare şi consiliere în scopul dezvoltării ataşamentului mamă-copil, pregătirii cuplului mamă-copil în 

vederea reintegrării în familie (integrare socio-profesională) – 509 întâlniri înregistrate. 
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- activităţi de recreere-socializare – 122, după cum urmează: 

- activități cultural-artistice – 11; 

- petreceri organizate cu ocazia zilelor de naştere/sărbători/botez – 12; 

- întâlniri în cadrul protocoalelor de colaborare – 1; 

- activităţi ludice în spaţii special amenajate pentru copii - 12; 

- alte activităţi (serbări, evenimente, desene pe asfalt, plimbări, ateliere de creație, face 

painting, etc.) – 86. 

Centrul maternal a venit în sprijinul mamelor cu copii de vârstă mică, aflate în dificultate, prin 

acordarea de servicii pentru 75 de beneficiari din care 44 copii şi 31 mame. 

 

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 constând 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 află în conflict cu legea. Serviciile specializate sunt acordate pentru copiii care manifestă 

comportament deviant în scopul menținerii acestora în mediul familial, cât și pentru părinții acestora.  

La începutul anului 2017 în evidenţa Serviciului pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, 

migrație și repatrieri se aflau un număr de 60 de copii pentru care s-au acordat servicii specializate.  

În perioada 01.01.-30.12.2017 au fost luate în evidență în urma sesizărilor primite un număr de 

130 cazuri, dintre care:   

‐  37 cazuri privind copii care manifestă comportament deviant; 

- 30 cazuri privind copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, aceștia fiind asistați la 

audieri la Poliție/IJJ/Parchet;  

- 57 cazuri privind solicitare anchetă socială, privind luarea unei măsuri de protecție specială;  

- 6 cazuri privind servicii suport în familia naturală;  

În vederea promovării incluziunii sociale pentru copii cu comportament deviant și copii care au 

săvârșit fapte penale și nu răspund penal în cadrul Centrului Multifuncțional de Consiliere și 

Educație, în anul 2017 au fost luate în evidență în urma sesizărilor primite un număr de 42 cazuri, 

dintre care:   -27 cazuri privind copii care manifestă comportament deviant; 

- 15 cazuri privind copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, aceștia fiind 

asistați la audieri la Poliție/IJJ/Parchet; 

Au fost acordate servicii specializate pentru copii care manifestă comportament deviant în scopul 

menținerii acestora în mediul familial, cât și pentru părinții acestora 
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În vederea reducerii numărului de copii care manifestă un comportament deviant și care riscă 

excluderea sau marginalizarea socială, au fost desfășurate activități de informare și prevenire a 

comportamentului delincvent și predelincvent. Au mai fost prezentate și noțiuni juridice referitoare la 

comportamentul deviant/delincvență juvenilă, infracțiune/contravenție, legislație contravențională, 

ordinea și liniștea publică, legislație penală, furt, lovirea sau alte violențe, vătămare corporală, tâlhărie 

etc., cu intenția de a informa tinerii cu privire la riscurile și consecințele manifestării unui comportament 

la limita legii sau în sfera antisocială. La aceste activități au participat un număr de 525 elevi de la 

unități de învățământ din municipiu și din județ precum și 11 copii asistați la Centrul de plasament 

Oituz.  

 

SERVICII OFERITE COPILULUI TRAFICAT, 

MIGRAT ȘI REPATRIAT 
 

Pentru copiii repatriati, migrați, traficați, separați temporar de părinții lor se oferă servicii de: 

evaluare, consiliere, educare, informare, îngrijire și monitorizare, în scopul recuperării personale şi 

sociale, precum şi asistenţă juridică pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale 

prevăzute de prevederile legale naţionale sau ale Uniunii Europene. 

În ceea ce privește copilul migrat, traficat și repatriat în urma activităților desfășurate, în 

perioada analizată, au fost luate în evidență un număr de 135  cazuri, după cum urmează: 

- victime a traficului de persoane ....................................................................................7 

- suspiciune victime trafic de persoane cazuri sesizari .................................................. 6 

-acord repatrieri de pe teritoriul altui stat minori cetateri romani  ................................13 

-repatriere/copil repatriat................................................................................................22 

-copii, cetăţeni straini, migratie ilegala, întorşi de la frontiera de stat a României, care nu 

întruneau condiţiile legale de părăsire a ţării ..       ............................................................     ...11 

-copii, cetăţeni români, întorşi de la frontiera de stat a României, care nu întruneau 

condiţiile legale de părăsire a ţării ............................................................................................ 51 

-cerere cetateni straini (minori/adulti) – prelungire reintegrarea familiei .....................2 

-copii, cetăţeni români, dati disparuti, întorşi de la frontiera de stat a României, care nu 

întruneau condiţiile legale de părăsire a ţării .............................................................................18 

-audiere politie  minori ....................................................................................................5 

Sunt asigurate servicii de specialitate (cazare temporară în Centrul de criză, consiliere socială, 

psihologică şi jurică) şi pentru copii din alte judeţe şi alte state, care încearcă să părăsească teritoriul de 

stat al României, fară să îndeplinească prevederile legale naţionale sau ale Uniunii Europene. Fără 

posibilitatea acordării acestor servicii, până la clarificarea situaţiilor fiecărui caz în parte, aceştia ar fi 

reţinuţi în birourile poliţiei de frontieră, ale poliţiei judeţului sau în sediul altor instituţii care nu au ca 

obiect de activitate oferirea serviciilor de găzduire a acestor categorii vulnerabile de copii. 

În anul 2017, personalul din cadrul serviciului a sustinut activități cu caracter educativ-preventiv 

în 4 unități de învățământ, la care au fost prezenți aproximativ 300 elevi, în scopul prevenirii traficului 

de persoane migratiei si situatii ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copiilor/tinerilor și au fost 

elaborate si distribuite  materiale informative privind efectele traficului de ființe umane la nivel fizic, 

psihic și social. 
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SERVICII OFERITE COPIILOR AI CĂROR 

PĂRINŢI SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN 

STRĂINĂTATE 
 

Conform metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Arad şi serviciile publice de asistenţă socială, reprezentanţii Centrului 

Multifuncţional de Consiliere şi Educaţie au organizat întâlniri cu reprezentanţii SPAS și i-au îndrumat 

metodologic în activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului cu părinţi plecaţi la munca în 

străinătate şi familiei acestuia. 

Asistenţii sociali din cadrul primăriilor de pe raza municipiului Arad au fost informaţi şi sprijiniţi 

cu materialele necesare în format electronic cu privire la ordinul 219/2006 privind identificarea, 

monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, metodologia de lucru privind 

colaborarea dintre D.G.A.S.P.C.-uri (Direcţiile Generale de Asistenţă Socială) şi S.P.A.S.-uri (Serviciile 

Publice de Asistenţă Socială), precum şi modelele standard ale formularelor utilizate. 

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

identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în 

care aceştia se află la muncă în străinătate, au fost luate în evidență 1899 de cazuri de copii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate, responsabilitatea DGASPC constând în centralizarea 

cazurilor de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

 

SERVICII DESTINATE COPIILOR ȘI 

PERSOANELOR ADULTE VICTIME ALE 

VIOLENȚEI DOMESTICE, ABUZULUI, 

NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII 
 

Serviciile destinate copiilor și persoanelor adulte, victime ale violenței domestice, abuzului, 

neglijării exploatării, sprijină şi asistă copiii, părinţii acestora și victimele violenței domestice pentru a 

face faţă dificultăţilor de natură psihosocială, care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea 

competenţelor parentale și a relațiilor maritale sau de conviețuire comună, având ca ţintă prevenirea 

abuzului, a situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi integritatea membrilor familiei, a neglijării 

copilului de către persoanele care sunt responsabile pentru creşterea şi educarea copilului. 

 

Beneficiarii direcţi sunt: 

a) copii, persoane adulte aflate in dificultate si victime ale violentei domestice; 

b) familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare şi abandon a copilului; 

c) 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; 
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d) copii si persoane in situatii de criza; 

Beneficiari indirecţi sunt familiile sau aparţinătorii copiilor/persoanelor victime ale violentei domestice 

aflate în situaţie de criză, comunităţile locale. 

 

Pe parcursul anului, 2017 s-au instrumentat: 113 cazuri, asigurând asistenţa si sprijinul de 

specialitate pentru un numar de 168 copii/persoane din care: 161 copii și 7 adulti victime ale violentei 

domestice. 

Statistica cazurilor pe tip de abuz se prezintă astfel: 

▪ Neglijari: 75 din care 75 copii; 

▪ Abuz fizic: 30 din care 23 copii si 7 adulti; 

▪ Abuz sexual:  19 copii; 

▪ Abuz emotional: 20 din care 20 copii; 

▪ Alte sesizari:  24 copii.  

În perioada anului 2017 au fost sesizate un număr de 42 cazuri de copii în risc de părăsire, 

abuzați/neglijați aflați internați pe secțiile de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de 

Urgență din Arad. Astfel, cele 42 cazuri, în urma evaluarii si interventiei asistenului social din cadrul 

Serviciului au fost finalizate dupa cum urmează: 

• 7 măsuri de protecție în regim de urgență la AMP; 

• 3 măsuri de protecție în regim de urgență CRRCD; 

• 32 copii au fost externați în familie. 

 

Telefonul de Urgență  – Echipa Mobilă (Tc - Em) 
 

Telefonul de urgenţă - Echipa mobilă asigură intervenţia în regim de urgenţă pentru persoanele 

aflate în dificultate, cu probleme sociale şi în mod special persoanele abuzate, neglijate şi exploatate. 

Consilierea telefonică: specialiştii din cadrul serviciului au evaluat nevoile imediate şi 

potenţialul de risc şi au completat Fişa de convorbire în timpul apelului. Asistarea şi consilierea 

telefonică asigură depăşirea situaţiei de criză, în cazurile in care sunt sesizate abuzuri, neglijări, 

exploatări, alte situații. Astfel, au fost efectuate un număr de 550 consilieri telefonice.  

Intervenţia în situaţii de criză s-a realizat cu Echipa Mobilă, care s-a deplasat în teren pentru 

evaluare şi intervenţie situaţiilor de criză. Echipa Mobilă acţionează conform unei proceduri, pe baza 

ghidului metodologic pentru intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi reţea în situaţiile de 

A/N/E. În urma efectuării statisticii apelurilor la Telefonul de urgență se poate observă că în decursul 

acestui an au fost înregistrate un număr de 182  intervenţii cu Echipa mobilă și 608 apeluri 983. 

 

Centrul de Primire Copii 
 

Centrul de Primire Copii asigură protecţia şi intervenţia în regim de urgenţă pentru copii aflaţi în 

dificultate, cu probleme sociale, şi în mod special copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi. Centrul de 

Primire Copii îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, respectând regulamentul de 

funcţionare al D.G.A.S.P.C. Arad precum şi regulamentul de funcţionare al centrului. 

Grupul ţintă a centrului sunt copiii aflaţi în dificultate, copii a căror integritate fizică şi morală 

este periclitată în familie, copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi. 
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Începând din luna martie 2017 activitatea centrului a fost suspendata datorita faptului ca numărul 

beneficiarilor de măsură specială de protecție a plasamentului în regim de urgenta a scazut sub 25% din 

capacitatea centrului. Astfel, copiii pentru care s-a impus masura plasamentului in regim de urgenta au 

fost directionati direct pe Compartimentele Case de tip Familial sau ONG-uri si Centrul de Criza Arad. 

 

Centrul de Criză 
 

Centrul de Criză este o unitate de tip rezidenţial, a cărei misiune este de a asigura găzduire şi 

îngrijire de bază, precum şi alte activităţi şi/sau acces la serviciile necesare reintegrării în familie sau 

luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare. 

Obiectivele specifice ale Centrului sunt: 

 Prevenirea, diminuarea și combaterea vagabondajului la copiii. 

 Prevenirea abandonului și sprijinirea copiilor aflați în dificultate prin acordarea de servicii 

specializate în cadrul centrului. 

 Prevenirea reîntoarcerii copiilor în mediul stradal. 

 Prevenirea abandonului școlar și asigurarea accesului la educație a copiilor, atât în cadrul 

adăpostului cât și în instituțiile de învățământ. 

Beneficiari direcţi sunt: 

➢ copii cu vârste între 3 si 18 ani care sunt în diferite situații de risc și necesită o intervenție în 

regim de urgență, dar nu neapărat instituirea unei măsuri de protecție ; 

➢ Femei victime ale violenței în familie, care nu au unde să se adapostească și care necesită 

reabilitare socio-profesională. 

➢ tineri institutionalizați care încă frecventează o formă de învățământ si care prezintă risc de 

abandon școlar și marginalizare socială. 

Beneficiari indirecţi sunt familiile sau aparţinătorii copiilor aflați în situaţie de criză. 

 

Totalul de beneficiari ai Centrului de Criză în perioada ianuarie - decembrie 2017 a fost 184, iar 

dinamica cazurilor preluate de către centru, pe luni, se prezintă în felul următor:  

Luna Existenti Intrari Iesiri Ramasi 

Ianuarie 27 8 12 23 

Februarie 23 12 10 25 

Martie 25 16 15 26 

Aprilie 26 13 17 22 

Mai 22 13 6 29 

Iunie 29 21 20 30 

Iulie 30 14 16 28 

August 28 13 11 30 

Septembrie 30 13 18 23 

Octombrie 23 12 15 20 

Noiembrie 20 11 13 18 

Decembrie 18 11 10 19 
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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 

 

În alegerea oricăreia dintre aceste soluţii, se ţine seama în mod corespunzător de necesitatea 

asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, 

culturală şi lingvistică. 

 

Copiilor sau tinerilor aflați 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 și oferirea de servicii de consiliere şi sprijin; 

• servicii de integrare socio-profesională; 

• consiliere și sprijin 

 

De asemenea, serviciile de îngrijire alternativă mai sunt destinate și copiilor aflaţi în îngrijire la 

asistenţi maternali profesionişti sau la familiile biologice ale copiilor. 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). 

 

 Date comparative între anul 2016 şi anul 2017 referitor la activitatea serviciului de monitorizare 

şi evaluare asistenţi maternali se prezintă astfel: 

 

Anul 2016 2017 
01.01.2016 31.12.2016 01.01.2017 31.12.2017 

Nr.AMP existenţi 107 109 109 108 

Beneficiari 

existenţi 

147 151 151 126 

Intrări  40 35 

Matern 18 Matern 17 

Pediatrie 6 Pediatrie 12 

Centrul 

Maternal/CPM/CP3 

4- CPM Centrul 

Maternal/CPM/CP3 

2 

ONG 1 ONG 0 

Altele 11-familie 

(1 penitenciar, 

Altele 4  

(3 familie, 1 
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1 repatriat 

Ungaria, 2 

familie, 7 

ordonanţe 

preşedenţiale)- 

ordonanţă 

preşedenţială) 

Ieşiri 36 60 

Reintegrare 4 Reintegrare 6 

Plasament 1 Plasament 5 

Altele 3- adopţie 

internaţională 

Altele 1 - adopţie 

internaţională 

Tutelă 0 Tutelă 0 

Adopţie naţională 23 Adopţie naţională 40 

ONG 2 ONG 5 

CTF 2 CTF 0 

CP 0 CP 3 

 Altele  1 deces Altele 0 

 

Aspecte de remarcat cu impact benefic asupra sistemului de protecţie 

• trebuie subliniat în sens pozitiv faptul că a crescut numărul de copii care au ieşit din sistemul de 

asistenţă maternală şi au plecat într-o formă definitivă de protecţie respectiv, reintegrare sau adopţie  

 

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. Serviciul Adoptii are misiunea de a identifica si a selecta cea mai potrivita familie 

adoptatoare pentru fiecare copil lipsit de mediu familial,pentru care s-a dispus deschiderea procedurii 

adoptiei interne,in conditiile legii. 

 

Serviciile oferite: 

 asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi 

familiilor biologice . 

 evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale ale familiilor care doresc sa adopte . 

 face propuneri conducerii direcţiei, cu privire la eliberarea atestatului de familie/persoană aptă să 

adopte.  

 face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 273/2004 

republicată, privind regimul juridic al adopţiei,  

 realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare,   

 informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei, 

 monitorizează copiii adoptați și familiile adoptatoare pe o perioadă de doi ani de la încuviințarea 

definitivă a adopției. 

 

Beneficiarii Serviciului de Adopții sunt: 

 a.-copiii pentru care s-a deschis procedura adopției 

 b.-familiile biologice ale copiilor pentru care s-a propus și dispus deschiderea procedurii adopției 

interne 

 c.-familiile potențial adoptatoare 

 d.familii adoptatoare și copii adoptați aflați în perioada de postadopție 
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În anul 2017 au fost efectuate, 66 rapoarte informare prealabilă cu privire la procedura 

adopţiei, din care 4 pentru adopție internațională și 62 pentru adopție națională și 41 cereri noi de 

adopţie.  

Pentru 47 copii s-a luat măsura încredinţării în vederea adopţiei.  

În anul 2017 s-a lucrat cu 125 de copii adoptabili.  

Profilul copilului greu adoptabil funcționează în paralel cu eforturile de potrivire a copilului 

adoptabil, prin generarea de liste la 30 de zile. Responsabilul de caz al copilului crează un profil al 

copilului greu adoptabil în RNA, cu câteva informații despre copil, fotografii și elemete grafice/video ce 

definesc copilul. S-au efectuat și actualizat 75 de profile pentru copiii greu adoptabili. 

În anul 2017, a fost 1 adopție internațională încuviințată, iar 3 copii au fost în potrivire 

practică internațională (1 finalizat), iar în ceea ce privește încuviinţarea adopţiei pentru 25 copii s-a 

încuviinţat adopţia.  

În anul 2017, au fost monitorizate 79 familii din totalul de 80 care au adoptat copii. Dintre 

acestea, 25 familii au intrat în perioada post-adopţie în baza sentinţei civile de încuviinţare a adopţiei, 20 

familii au ieşit din perioada de 2 ani de post-adopţie si 64 de familii sunt in curs de monitorizare  Pentru 

fiecare copil s-a întocmit rapoarte trimestriale post-adopţie, iar pentru familile care au ieşit din perioada 

post-adopţie, s-au întocmit 20 rapoarte închidere caz, rapoarte care au fost scanate şi încărcate  in 

R.N.A. 

 

SERVICII DE PREVENIRE A 

ABANDONULUI DESTINATE COPIILOR CU 

DIZABILITĂŢI 
 

Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii “Ghiocelul” oferă de servicii de recuperare, terapie, 

educaţie, consiliere în cadrul centrului de zi specializat, precum și la domiciliul copilului cu dizabilităţi. 

Serviciile de consiliere se adresează și părinților copiilor cu dizabilități prin participarea acestora la 

demonstraţiile practice de recuperare a copiilor (demostraţii practice de kinetoterapie, masaj, logopedie, 

etc). 

Situația beneficiarilor în anul 2017, se prezintă astfel: 

Servicii 

Copii care 

beneficiază 

de servicii, la 

începutul 

anului 2017 

Intrări 

(contracte noi, 

reînoiri de 

contracte) 

Ieşiri 

 

Copii care 

beneficiază 

de servicii, 

la sfarsitul 

anului 2017 

Total 

cazuri 

(contracte) 

in decursul 

anului 2017 

Zi și recuperare  17 23 18 22 40 

Recuperare în cadrul 

centrului 
71 149 131 89 220 

Recuperare la 

domiciliul copilului 
5 

 

28 

 

26 
7 33 
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Total  93 200 175 118 293 

  

Centrul de recuperare pentru copii Lipova oferă de servicii de recuperare, terapie, educaţie, 

consiliere în cadrul centrului de zi specializat, copilului cu dizabilităţi. Serviciile de consiliere se 

adresează și părinților copiilor cu dizabilități prin participarea acestora la demonstraţiile practice de 

recuperare a copiilor (demostraţii practice de kinetoterapie, masaj, logopedie, etc). 

Situația beneficiarilor în anul 2017, se prezintă astfel: 

Servicii 

Existent la 

începutul 

anului 

Intrări Ieşiri 

Existenti la 

sfarsitul 

anului 2017 

TOTAL 

CAZURI 

Recuperare în cadrul 

centrului 

30 22 12 40 52 de 

beneficiari 

de servicii 

de 

recuperare 

 

 Situația copiilor care au beneficiat de  servicii de îngrijire de zi şi de recuperare în centru si la 

domiciliul comparative cu anul precedent, se prezintă astfel: 

Numărul copiilor care au beneficiat de  servicii de îngrijire de zi şi de  

recuperare în centru si la domiciliul copilului 

2016 2017 

274  copii 345 copii 

Se observă o creștere a numărului de servicii de recuperare oferite copiilor  cu dizabilităţi din 

familie în anul 2017  ( 345 copii), comparativ cu anul 2016 (274 copii). 

 

▪ Centrul de asistență și consiliere pentru persoane TSA  în 2017, a oferit servicii de evaluare 

psihologică inițială, asistență specializată și consiliere psihologică pentru 89 de beneficiari direcți,  

cuprinzând cele şase  paliere, după cum urmează: 

✓ Asistență specializată – 44 de beneficiari 

✓ Consiliere psihologică – 45 beneficiari 

 

De asememenea, Centrul de asistență și consiliere pentru persoane TSA , are beneficiari 

indirecți, 160 de persoane (cadre didactice, copii, parinți) care au participat la workshop-urile organizate 

în luna aprilie. 

 

Dinamica beneficiarilor Centrului de consiliere TSA pe parcursul anului 2017 este reprezentantă 

în tabelul următor : 

 Existenţi 

01.01.2017 
Intrări Ieşiri 

Existenţi 

31.12.2017 

Centru de consiliere 

TSA 
23 19 2 40 
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SERVICII DE PROTECȚIE ÎN REGIM 

REZIDENŢIAL PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN 

DIFICULTATE 
 

Serviciile de protecție în regim rezidențial pentru copiii aflați în dificultate, se oferă copiilor şi 

tinerilor aflaţi în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor, pe o perioadă 

determinată de timp, constând 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 și servicii 

recreative şi de socializare. 

 

Situația privind numărul copiilor care au beneficiat de servicii  de tip rezidential pentru copii, în 

anul 2017 se prezintă astfel: 

 

Centrul 

Copii/tineri 

protejati 

în centre 

rezidenţiale 

la începutul 

anului 2017 

Intrări/instituiri/ 

măsuri, 

acordare loc 

(dispozitie) 

pentru copii 

Ieşiri/revocări 

măsuri,   

revocare 

dispozitie pt 

acordare loc, 

pentru copii 

Copii/ 

tineri 

protejati 

în centre 

rezidenţiale  

la sfarsitul 

anului 

2017 

Total masuri 

(hot. CPC, 

sentinte civile, 

dispozitii 

acordare loc) 

pentru copiii  

protejati in 

anul  2017 

1.Centrul de recuperare 

şi reabilitare copii cu 

dizabilităţi Arad  

(CRRCD) 

23 6 3 26 29 

2.Centrului de 

Plasament Oituz  (CP 

Oituz) 

9 7 2 14 16 

3.Compartimentului de 

case de tip familial 

Santana (CCTF 

Santana) 

90 3 27 66 93 

4.Comparimentului de 

case de tip familial 

Lipova (CTF Lipova) 

115 24 30 109 139 

5.Complexului de 

servicii sociale Ineu  

(CSS Ineu) 

47 10 11 46 57 

6.Centrului de 

Plasament Zadareni 
0 18 3 15 18 
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La începutul anului au fost protejati în centre rezidenţiale pentru copii: 295 copii / tineri iar la 

sfarsitul anului sunt protejati 276 copii/tineri, cu 19 copii / tineri mai puţin. Se observă o scădere a 

numărului de beneficiari protejaţi în centre rezidenţiale pentru copii din cadrul DGASPC Arad dar în 

cursul anului 2017, au fost contractate servicii sociale pentru 28 copii/tineri. 

 

ACTIVITATEA SECRETARIATULUI 

COMISIEI PENTRU PROTECȚIA 

COPILULUI 
 

În anul 2017, la nivelul secretariatului Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad, în urma 

dezbaterilor şi audierilor din şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad au fost discutate în total 

un număr de 1755 de cazuri, din care: 

➢  Cazuri noi: 7  

 - plasament la familii/persoane, rude grad IV:  - 3 

 - plasament la AMP      - 2 

 - plasament DGASPC      - 2 

➢  Reevaluări: 69   

 - menţinere plasament familii/persoane, rude grad IV - 24 

 - menţinere plasament DGASPC    - 26 

 - menținere plasament OPA     - 19 

- încetare plasament familial prin reintegrare în familia naturală   - 5 

- încetare plasament familial prin efectul legii     - 25 

- încetare plasament DGASPC prin reintegrare în familia naturală   - 2 

- încetare plasament DGASPC prin efectul legii     - 22 

- încetare plasament OPA prin efectul legii      - 3 

- eliberare aviz favorabil către alte CPC-uri      - 3 

- eliberare atestate A.M.P.        - 40 

- eliberare certificate de încadrare în grad de handicap    - 1561 

- respingere încadrare în grad de handicap      - 18 

Au fost introduse în baza de date C.M.T.I.S. (Child Monitoring and Tracking Information 

System) un număr de 1579 dosare privind copilul încadrat în grad de handicap. 

 

 

7.Centrul de tip 

rezidential Speranta 
11 0 11 0 11 

 

Total  

295 

 

68 

 

 

87 

 

Total  

276 

 

363 
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SERVICII DE EVALUARE COMPLEXĂ 

DESTINATE COPIILOR 
 

Prin serviciile oferite DGASPC Arad realizează evaluarea complexă multidisciplinară a copiilor cu 

dizabilităţi in vederea obţinerii certificatului de încadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap.   

Identificarea copiilor cu dizabilităţi se realizează de către medicii specialişti (NPI, pediatrie, 

neonatologie, medicină de familie, etc.) din cadrul spitalelor, policlinicilor sau cabinetelor medicale 

individuale şi de către cadrele didactice din învăţământul de masă sau special, comunităţile locale, sesizări 

sau din oficiu. 

Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal sau în cazul în 

care se schimbă ceva în situaţia copilului; 

În cursul anului 2017 Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului a evaluat un număr  de 1585 

de copii cu dizabilităţi în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap.  

Situaţia celor 1585 de cazuri încadrate în grad de handicap este următoarea: 

 -  grav cu asistent personal:     698 

 - grav fara asistent personal:   32 

 - accentuat:  249 

 - mediu:     579 

 - uşor: 10 

 - nu se încadrează: 17 

 

Situația comparativă între anii 2016-2017 cu privire la numărul de cazuri distribuite după grad de 

handicap, se prezintă astfel: 

 Grav cu AP Grav fara AP Accentuat Mediu Usor Nu se încadrează 

2017 698 32 249 579 10 17 

2016 605 - 392 553 2 2 

 

 După criteriul de vârstă, cei 1568 de copii cu dizabilităţi din evidenţa Serviciului de 

Evaluare Complexă  pot fi clasificaţi astfel:  

• grupa 0-3 ani:   551 

• grupa 4-6 ani:   257 

• grupa 7-11 ani: 358 

• grupa 12-18 ani:402 

 În funcţie de tipul de handicap situaţia celor 1568 de copii incadrati intr-o categorie de 

persoana cu handicap, se prezintă astfel: 

• handicap motor:       79 

• handicap psihic:      558 

• handicap senzorial:   49 

• handicap asociat:    594 
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• altele:                      288 

 Studiu comparativ intre anii 2016-2017 in ceea ce priveste tipul de handicap, se prezintă 

astfel: 

 Handicap 

motor 

Handicap 

psihic 

Handicap 

senzorial 

Handicap 

asociat 

Altele 

2017 79 558 49 594 288 

2016 67 451 63 655 316 

 

 Din cele 1568  de cazuri încadrate în grad de handicap, 446 sunt cazuri noi înregistrate pe 

parcursul anului 2017. 
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MANAGEMENT DE CAZ PENTRU 

PERSOANE ADULTE 
 

Managerii de caz desemnaţi pentru persoanele adulte coordonează, monitorizează şi evaluează 

îndeplinirea planului individual de intervenție, precum şi măsurile luate în legătură cu adultul cu 

handicap; evaluează situația fiecărui beneficiar la intrarea în sistemul de protecție; pregătește dosarele 

beneficiarilor pentru renoirea gradului de handicap; pregătește beneficiarul în vederea reintegrării în 

familie sau socio-profesional. 

 

Evoluţia situaţiei persoanelor adulte cu dizabilități cu măsură de protecţie la DGASPC în 

perioada anului 2017, se prezintă astfel:  

 

 

Pe parcursul anului 2017, au beneficiat de servicii de management de caz 266 persoane adulte cu 

dizabilități, din care: 

• 12 beneficiari în locuințe protejate; 

• 20 beneficiari în centrul de integrare și terapie ocupațională; 

• 108 beneficiari în CIA 

o 26 beneficiari cu servicii contractate 

Serviciul Cazuri la 

inceputul 

anului 

 2017 

Cazuri 

noi 

Cazuri 

transferate 

Preluate Cazuri 

inchise 

Cazuri 

transferate 

Cazuri 

active la 

finalul 

anului 2017 

Caz 

MP 

Total 

cazuri 

2017 

LP Ceahlău 9 1 3                                                    - 4 1 8 8 12 

CITO 

Tabacovici   

19 2 1 - 1 2 19 19 20 

C.I.A Vinga 30 1 2 - 2 31 - - - 

CIA Pecica  52 8 6  - 5 4 57 57 62 

CIA Păuliş  16 1 4 - 1 1 19 19 20 

CRRN  

Cuveşdia 

37 1 3 - - 1 40 40 40 

CRRN 

Petriş 

36 3 6 - 3 2 40 40 43 

CRRN 

Vărădia 

30 4 10 - 1 5 38 38 39 

Casa 

Noastră 

Păuliş  

- - 11 - - 1 10 10 10 

Căminul de 

bătrâni 

Zădăreni  

14 - 2 - 2 - 14 14 16 

DGASPC  - 2  - - 2 - - - 2 

Total 243 23 48 - 20 48 245 245 266 
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• 154 beneficiari în CRRN 

• 2 beneficiari DGASPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția numărului de beneficiar pentru anul 2017, comparativ cu anii 2015 și 2016 

(număr total de beneficiari din care beneficiari cu servicii contractate) 
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De menționat este faptul că în perioada ianuarie – octombrie 2017, au mai beneficiat de servicii 

contractate prin CIA Vinga – Fundația Căminul Speranței 30 beneficiari, care nu se regăsesc în 

comparația de mai sus. 

Evoluția numărului de beneficiari în anul 2017, comparativ cu anii 2015 și 2016, pe servicii 

acordate, este ilustrată astfel: 
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În ce privesc serviciile oferite prin CIA se poate observa o creștere a numărului de beneficiari 

deoarece nu sunt incluse serviciile contractate în prima jumătate a anului 2017 pentru 30 beneficiari, 

care au refenit în serviciile DGASPC (CIA Vinga). 

 

Creșterea observată în cazul CRRN se datorează atât intrărilor beneficiarilor din familie cât și a 

tinerilor aflați în sistemul de protecție pentru copii, care au împlinit 18 ani și nu pot fi reintegrați 

socioprofesional ei fiind încadrați în grad de handicap. 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost primite: 

- 23 de solicitări de instituire de măsură de protecție, pentru care s-a nominalizat ca centre de aplicare 

a măsurii:  

 * 1 beneficiar CITO 

 * 2 beneficiar LP 

* 10 beneficiari centrul de îngrijire și asistență; 

 * 8 beneficiari centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, 

 * 2 Beneficiar DGASPC 

- 20 beneficiari s-a încetat măsura de protecție: 

 * 10 decese 

 * 4 integrare în familie 

 * 6 integrare socio-profesională 

 

În urma evaluării nevoilor beneficiarilor, 48 beneficiari au fost mutați într-un alt centru adecvat 

nevoilor acestora. 

 

SERVICII REZIDENŢIALE 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

HANDICAP 
 

Serviciile de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap au un caracter specializat în 

funcţie de nevoile şi caracteristicile persoanelor asistate și constă în servicii care au în vedere: găzduirea 

pe o perioadă determinată, îngrijirea, recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu handicap precum și  

asigurarea de asistenţă şi suport pentru o viaţă autonomă şi activă, pentru integrarea în muncă.  

Centrele de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap au asigurat pe parcursul anului 2017 

servicii de găzduire, asistenţă, îngrijire personală şi sprijin în vederea integrării/reintegrării socio – 

familiale pentru 283 de beneficiari, comparativ cu anul anterior, când au beneficiat de servicii 246 de 

beneficiari. 
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Situația beneficiarilor adulți din Centrele de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap în anul  2017, 

se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități relevante desfășurate în centrele de îngrijire rezidențială destinate persoanelor adulte 

au constat în: 

• Pentru implementarea de programe pentru combaterea izolării și încurajării reintegrării sociale a  

beneficiarilor din centrele rezidentiale, s-au realizat următoarele activități: 

  - 400  vizite în centre, ale membrilor familiilor sau altor persoane importante pentru beneficiari 

  - 3121 vizite ale beneficiarilor în comunitate și familie 

• Reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor și intervențiilor specializate în 

perioada de implementare a Planului individual de intervenţie 

  - 768 consilieri psihologice  

• Oferirea de servicii de informare şi consiliere a persoanelor vulnerabile social, în vederea 

facilitării accesului acestora la serviciile sociale şi de sănătate 

  - 725 consilieri medicale  

  - 468 consilieri sociale  

• Consiliere şi sprijin de specialitate acordate beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial în vederea 

menţinerii relaţiei cu familia, reprezentantul legal, prieteni, utilizându-se următoarele modalități de 

comunicare: telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri în comunitate 

  -101  beneficiari mențin legatura cu familia atât prin vizite în centru, telefonic și online 

• Efectuarea de vizite în familiile beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial în vederea 

reintegrării 

-5  beneficiari care și-au vizitat familia  

Centrul Existenţi la 

01.01.2017 

Intrări 

 

Iesiri 

 

Existenţi 

31.12.2017 

CIA Pecica 53 14 9 58 

CIA Paulis 16 5 1 20 

CRRN Varadia 28 14 5 37 

CRRN Petris 36 9 6 39 

CRRN Cuvesdia 37 4 0 41 

CITO Tabacovici 19 2 2 19 

LP Mierla 0 0 0 0 

LP Ceahlău 10 4 8 8 

Total adulti cu 

dizabilitati 

199 52 31 222 
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• Informarea şi consilierea persoanelor vulnerabile social cu privire la posibilitatea accesului la un 

loc de muncă în colaborare cu A.J.O.F.M. și autoritățile locale 

 -80 beneficiari informați, evaluați și consiliați cu privire la locurile de muncă disponibile 

• Realizarea de evaluări pentru beneficiarii din centrele de tip rezidențial în vederea identificării 

potenţialului, pentru desfăşurarea de activităţi de terapie ocupaţională 

 -156 evaluari  

• Participarea beneficiarilor din centrele  de tip rezidential la activităţi de terapie ocupaţională 

adaptate potenţialului acestora 

 -950 rapoarte de terapie ocupațională   

• Monitorizarea beneficiarilor la locul de muncă  în vederea menţinerii locului de muncă, atât 

pentru cei angajați anterior, cât și pentru cei nou angajați 

  -26  beneficiari monitorizați la locul de muncă 

• Informarea potenţialilor angajatori cu privire la dreptul de muncă al beneficiarilor şi susţinerea 

de care pot beneficia pentru angajarea unui beneficiar (ex. persoană cu handicap) 

 -60 potenţiali angajatori  informaţi 

 - 27 beneficiari angajați pe piața liberă a muncii. 

• Informarea şi încurajarea participării persoanelor vulnerabile social la bursele locurilor de muncă 

organizate de A.J.O.F.M. şi acompanierea acestora, după caz 

  S-a păstrat constant numărul persoanelor participante la bursele locurilor de muncă, anul anterior 

fiind prezente la aceste evenimente 60 de persoane.  

• Contactarea angajatorilor și prezentarea beneficiarilor în vederea integrării profesionale  

 - 60 potenţiali angajatori contactați 

  - 75 beneficiari însoțiți în vederea angajării 

•  Desfăşurarea de activităţi de terapie ocupaţională adaptate potenţialului beneficiarilor de servicii 

sociale- 744 rapoarte de terapie ocupationala 

 În cursul anului 2017 s-a realizat, o evaluare a beneficiarilor, care a fost făcută la nivelul tuturor 

centrelor rezidențiale pentru adulți cu dizabilități. Din analiza făcută se poate observa că în centrele din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Arad care oferă servicii sociale pentru adulți cu dizabilități: 

  88,4 % dintre beneficiari sunt încadrați în grad de handicap grav  

  48,3% dintre beneficiari sunt încadrați în grad de handicap accentuat 

 

Centrul de Incluziune Socială 
 

 Centrul de Incluziune Socială funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad, oferind servicii în vederea facilitării incluziunii sociale a persoanelor 

vulnerabile provenite din penitenciare sau din comunitate și care au decizie a instanței privind obligația 

de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială conform art. 93, alin. 2, lit. b, cod 

penal, Legea 252/2013 prin derularea programelor de incluziune sociala ProDM. În anul 2017, 113 

persoane au beneficiat de programe de reintegrare socială. 
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SERVICII  DE  EVALUARE  COMPLEXĂ  ȘI 

SECRETARIATUL COMISIEI DE 

EVALUARE PENTRU PERSOANE ADULTE 

CU HANDICAP 
 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 la nivelul Secretariatului C.E.P.A.H. Arad au fost 

monitorizate un număr de 12.508 dosare în registrul electronic, reprezentând datele cu privire la 

încadrarea în grad şi tip de handicap şi s-au eliberat certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi 

planurile de abilitare și reabilitare care au fost transmise beneficiarilor. Dintre acestea, 11.606 cazuri au 

fost încadrate în grade de handicap, iar 902 cazuri au primit certificate de neîncadrare în grad de 

handicap. 

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

➢  grav cu asistent personal ➢  2894 

➢  grav fără asistent personal ➢  1236 

➢  accentuat ➢  5947 

➢  mediu ➢  1395 

➢  uşor ➢  134 

 

Din totalul persoanelor evaluate, 902 de persoane nu s-au încadrat în criteriile medico-psiho-

sociale. 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor HG nr. 927/2016 privind modificarea Metodologiei 

de organizare și funcționare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, secretariatul 

CEPAH a înlocuit un număr de 7636 certificate cu valabilitate permanentă care au fost înaintate 

CEPAH și care au fost transmise către beneficiari. Toate certificatele de încadrare într-un grad de 

handicap precum și alte documente emise de comisie au fost comunicate prin poștă cu confirmare de 

primire persoanelor interesate. Deasemenea, secretariatul transmite toate certificatele de încadrare într-

un grad de handicap serviciului evidență și plată prestații sociale. În vederea 

admiterii/menținerii/revocării în/din centrele publice rezidențiale, CEPAH a analizat un număr de 65 de 

dosare pentru care a emis decizii privind admitere/menținere sau revocare, după cum urmează: 

- admitere  - 33 

- revocare  - 16 

- menținere  - 16 

Sunt oferite servicii specializate de evaluare/reevaluare complexă a adultului cu handicap şi apoi 

se întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 
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În anul 2017 s-au evidențiat următoarele: 

 Numărul total solicitări pentru evaluare şi număr total cazuri evaluate: 

Perioada  NR. CERERI 

PENTRU 

EVALUARE 

ADULŢI 

NR. CERERI 

EVALUARE 

CAZURI NOI 

NR. CERERI 

PENTRU 

REEVALUĂRI 

NR. CAZURI  

EVALUATE 

ADULŢI 

Total: 7845 2329 5516 7949 

 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcţie de gradul de handicap: 

 

Perioa

da 

Grav 

cu 

Asisten

t 

Grav 

cu 

Insotito

r 

Grav 

fara 

Asistent 

Grav 

fara 

insotitor 

Acce

ntuat 

Medi

u 

Usor Boala nu 

Handicap 

(Respingeri

) 

Total 

gener

al 

Total: 1835 0 788 0 3763 889 88 586 7949 

 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de codul de handicap: 

 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de statutul social:    

Perioada  Fara 

venit 

Pensie 

urmas 

Pensie de 

invaliditate 

Pensie limita 

varsta 

Salariati Total 

TOTAL 1696 350 2250 3165 488 7949 

 

 Repartizarea persoanelor evaluate în funcție de gen:        

Perioada Femei Bărbaţi Total 

TOTAL 4096 3853 7949 

 

 

 

 

 

Perioada Fizi

c 

1 

Somati

c 

2 

Auditiv 

3 

Vizua

l 

4 

Ment

al 

5 

Psihic 

6 

Asoci

at 

7 

Hiv 

/Sid

a 

8 

Boli 

Rare 

9 

Boala nu 

handica

p 

0 

Tota

l 

TOTAL 2186 1554 53 619 771 1105 1033 24 18 586 7949 
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EVIDENȚĂ  ȘI  PLATĂ  PRESTAȚII  

SOCIALE 
 

În perioada ianuarie-decembrie 2017 au fost  consiliaţi un număr de 14.091 beneficiari care s-au 

adresat instituţiei pentru rezolvarea dosarelor de luare în evidenţă ca și persoane cu handicap, a anunțării 

deceselor, solicitarea rovinietelor gratuite și a adeverințelor pentru contractarea unui credit bancar, 

încasarea drepturilor returnate în contul de sume de mandat, eliberarea biletelor de călătorie gratuită și a 

legitimațiilor de transport urban. În această perioadă au fost eliberate un număr de 1273 de legitimaţii 

pentru transportul în comun urban şi un total de 32.919 bilete de călătorie interurbană pentru persoanele 

cu handicap și pentru asistenții personali ai acestora. Au fost acordate un număr de 2941 avize pentru 

opțiunea făcută de persoana cu handicap pentru angajarea unui asistent personal sau pentru indemnizație 

de însoțitor. Au fost operate 1647 de cereri de acordare a gratuității pentru taxa de drum (rovinieta) și au 

fost distribuite un număr de 1720 de roviniete emise pentru persoanele cu handicap. Au fost emise 

decizii de sistare și adeverințe împuternicire pentru ridicarea drepturilor de către moștenitori, pentru un 

număr de 1.402 de persoane cu handicap decedate. 

De asemenea, s-a acționat pentru recuperarea debitelor constatate, fiind urmărite de către 

personalul serviciul EPPS un număr de 44 de dosare executorii, pentru o sumă totală de 52.534 lei. 

În ceea ce privește transportul interurban gratuit acordat persoanelor cu handicap au fost 

decontate un număr de 11.190 bilete de călătorie utilizate de persoanele cu handicap. Au fost încheiate 

convenții de colaborare cu un număr de 14 furnizori de transport interurban cu trenul sau autobuzele. 

În ceea ce privește contractele – angajament de plată a dobânzii la creditele contractate de 

persoanele cu handicap, în intervalul raportat, au fost întocmite  actele adiționale pentru exercițiul 

financiar 2017 pentru un număr de 11 dosare și a  fost încheiat un nou contract de plată a dobânzii. 

În intervalul raportat au fost preluate un nr de 65 de cereri pentru emiterea de card european al 

dizabilității si au fost eliberate 58 de carduri europene.  

În perioada 01.01 – 31.12.2017  au fost acordate și achitate drepturile băneşti și facilități de 

transport interurban pentru un număr mediu lunar de 14.897 beneficiari persoane cu handicap adulţi si 

copii, a fost acordat un numar mediu lunar de 6 alocaţii de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV – 

SIDA şi un număr mediu lunar de 1.028 indemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual 

grav. De asemenea, au fost achitate lunar dobânzi la creditele bancare contractate de persoanele cu 

handicap în vederea achiziţionării unui autoturism pentru un număr mediu lunar de 9 beneficiari. 

În temeiul prevederilor OUG nr. 51/2017 începând cu data de 01.07.2017, s-a implementat 

punerea în plată din oficiu a certificatelor de încadrare în grad de handicap. 
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MANAGEMENTUL ȘI  CONTROLUL 

CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE 
 

Obiectivul propus pentru anul 2017 a fost menţinerea unui sistem de management al calităţii 

conform SR EN ISO 9001:2008 

A fost analizat sistemul de management al calităţii întocmindu-se Raport Analiza efectuată de 

management. Analiza managementului a urmărit stadiul de documentare a SMC şi de implementare a 

documentelor în raport cu politica, obiectivele stabilite şi documentaţia sistemului de management al 

calităţii. Managementul de la cel mai înalt nivel al D.G.A.S.P.C. Arad precum si proprietarii de procese 

au conştientizat necesitatea stabilirii programului de îmbunătăţire a eficacităţii sistemului de 

management al calităţi. A fost stabilit planul de masuri de îmbunătăţire a calităţii. A fost evaluat gradul 

de satisfacţie al beneficiarilor pentru anul 2016.  

În privinţa obţinerii acreditării ca furnizor de servicii sociale, s-a realizat îndrumarea 

coordonatorilor de centre şi de servicii, pentru întocmirea documentaţiei necesare, s-a întreprins 

demersuri legate de obţinerea diferitelor avize şi certificate de la alte instituţii. În cursul anului 2017, s-a 

coordonat responsabilii de procese in vederea acreditării serviciilor sociale, s-au intreprins intalniri de 

lucru, s-au transmis documentatiile la  Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională 

pentru Persoane cu Dizabilități, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție.  

Având în vedere modificările organigramei D.G.A.S.P.C. Arad, pe parcursul anului 2017 a fost 

revizuit manualul calităţii, au fost revizuite proceduri de sistem şi operaţionale care să corespundă pe 

modelul procedurilor operaţionale stabilite de ordinul 400 din 12 iunie 2017. Au fost elaborate noi 

proceduri de lucru. Personalul a fost instruit cu privire la standardul ISO 9001:2015. 

Evaluarea sistemului de management al calităţii existent la D.G.A.S.P.C. Arad în conformitate cu 

SR EN ISO 9001:2015, în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii  s-a realizat prin auditarea internă a 

tuturor structurilor. Au fost auditate 45 de procese, s-au întocmit 45 planuri de desfăşurare a auditului 

respectiv 45 rapoarte de audit intern fără a se înregistra neconformităţi.: 

Pe parcursul anului 2017 s-a realizat auditul de recertificare a sistemului de management al 

calităţii. În perioada 28 – 31.07.2017  s-a realizat auditul extern de recertificare 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. Nu s-a indentificat nici o neconformitate cu privire la 

utilizarea certificatului si a logo-ului de certificare. Nu există reclamaţii externe cu privire la sistemul de 

management al calităţii.  

În privința realizării cerințelor legate de implementarea controlul intern în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Arad pe parcursul anului 2017 s-a conferit consultanță grupului de lucru în vederea elaborării diverselor 

proceduri, raportări, completări formulare. S-a procedat la întocmirea diverselor recomandări. 

Au fost revizuite proceduri operaționale/de sistem. S-a actualizat componența echipei de gestionare a 

riscurilor. 
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AUDIT INTERN 
 

În cadrul Compartimentului de audit intern, în anul 2017, a fost elaborat Chestionarul de 

autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control/managerial pentru anul 2016, au  fost 

revizuite şi înocmite proceduri operaţionale privind înregistrarea şi circuitul documentelor PO-11-07 și 

procedura operaţională privind actualizarea periodică a procedurilor şi/sau elaborarea procedurilor de 

lucru având funcţie suport pentru desfăşurarea activităţilor specifice PO-11-05; 

 În anul 2017 au fost efectuate următoarele misiuni de audit public intern: 

 “Auditarea activităţii desfăşurate în cadrul Compartimentului Case de tip familial Lipova”, prin 

care au fost formulate un număr de 2 recomandări, cu termen de  implementare, acestea fiind 

implementate în totalitate. 

Obiectivele stabilite pentru această misiune au fost: 

●  Verificarea respectării normativelor de  hrană. 

o Întocmirea şi respectarea „Planul individualizat de protecţie” 

planul de care beneficiază fiecare copil. 

●   Elaborarea procedurilor operaţionale. 

 „Auditarea achiziţionări diverselor obiective şi materiale necesare bunei funcţionări a 

D.G.A.S.P.C. Arad şi a tuturor activităţiilor din cadrul centrelor subordonate ” prin care au fost 

formulate 3 recomandări cu termen de implementare 20.10.2017 şi 20.11.2017, acestea fiind 

implementate în totalitate de structura auditată.  

Obiectivele stabilite pentru această misiune au fost: 

● Verificarea şi întreţinerea a clădirilor şi spaţiilor din cadrul  

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

o Inventarierea mijloacelor fixe din cadrul  D.G.A.S.P.C. Arad; 

o Modul de îndosariere şi arhivare al documentelor D.G.A.S.P.C. 

Arad. 

• Elaborarea procedurilor operaţionale. 

  “Auditarea modului de respectare a standardelor specifice de calitate la Centrul Maternal”, prin 

care au fost formulate trei recomandări cu termen de implementare 15.12.2017. 

Obiectivele stabilite pentru această misiune au fost: 

o Auditarea modului  privind sprijinirea familiei pentru asumarea 

responsabilităţilor parentale; 

o Acordarea de asistenţă specializată cuplului mamă-copil, 

întocmirea programului personalizat de intervenţie şi monitorizare 

periodică a  fiecărui caz; 

o   Elaborarea procedurilor operaţionale. 

  “Auditarea modului de respectare a standardelor specifice de calitate la CRRCD Arad ”. 

Obiectivele stabilite pentru această misiune au fost: 
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o Verificarea existenţei ghidului beneficiarului, examinarea 

manualului de proceduri, a planului individual de intervenţie. 

o Consolidarea, reluarea relaţiilor cu familia naturală şi integrarea 

copilului în familia naturală. 

o Modul de educaţie non-formală şi informală specializată, în funcţie 

de particularităţile copilului. 

 În anul 2017, a fost întocmit Programul de asigurare şi îmbunătăţirea calităţii. 

 

COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII 

CU PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ 
 

Activitatea anului 2017 se reflectă în următoarea analiză: 

- numere de înregistrare acordate în registrul electronic de: 47.638 

- numere de înregistrare acordate în registrul de dispoziţii: 3.091 

- număr ordine de deplasare eliberate: 4.114 

- număr răspunsuri formulate la solicitări (informaţii, cereri, petiţii): 45  

- număr de angajamente de confidenţialitate eliberate pentru vizită centre din subordine: 130 

- număr de acorduri eliberate pentru permitere de fotografiere şi filmare în centrele din subordine: 9 

- număr de procese verbale întocmite pentru şedinţe: 64 

- număr de persoane care s-au prezentat la biroul relaţii cu publicul: 3.588 

- expedieri corespondenţă: - plicuri cu confirmare de primire – 2.146 

          - plicuri cu poşta militară – 509 

 

ACHIZIȚII PUBLICE 
 

În anul 2017 obiectivele principale ale Compartimentului Achiziții Publice : 

- Însușirea modificărilor legislative privind achizițiile, apărute pe parcursul anului și aplicarea 

acestor prevederi. 

 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI OPERAŢII 

Încheierea de 

contracte . 

Întocmirea 

actelor adiționale 

la contractele 

încheiate . 

 

-întocmirea planului de 

achizitii anual . 

 

 

-conceperea modelului  planului de 

achizitii anual pentru a putea fi 

transmis in centre si servicii. 

-centralizarea planului de achizitii. 

 

-întocmirea programului anual 

de achizitii . 

 

 

 

-Prioritizarea achizitiilor. 

-Punerea in corespondenta a 

produselor, serviciilor ,lucrarilor cu 

codurile CPV. 
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 -Stabilirea tipului de proceduri ce 

va urma sa se deruleze in functie de 

valoarea estimativa. 
 

 

 

-Derularea procedurilor de 

achiziție publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Încheierea contractelor  

 

 

 

 

- Încheierea actelor 

adiționale 

 

 

 

 

 

 

 

-Atribuirea contractelor in 

SEAP . 

 

*primirea  referatelor de necesitate 

de la administratori, sefi de centre 

cu necesarul aprobat de conducere . 

*intocmirea notelor justificative 

*intocmirea documentatiilor de 

atribuire 

*puplicarea in SEAP a procedurilor, 

transmiterea invitatiilor de 

participare si a documentatiilor de 

atribuire  

*transmiterea de clarificari 

*deschiderea ofertelor depuse 

*analizarea ofertelor tehnice ai 

financiare si a documentelor de 

calificare  

*transmiterea de comunicari  

*calificarea ofertantilor in SEAP 

*stabilirea castigatorilor si 

comunicarea ofertantilor a 

rezultatului procedurii 

 

Intocmirea contractelor 

Urmarirea intrarii in vigoare a 

contractelor  dupa primirea 

garantiilor de buna executie . 

 

 -Intocmirea actelor aditionale 

pentru contractele de servicii 

,produse lucrari  . 

-Comunicarea furnizorilor datei de  

semnare  a actelor aditionale  . 

-Transmiterea actelor   dupa 

semnare administratorilor din centre 

si catre serviciului contabilitate.  

 

-transmiterea valorilor contractelor 

si datele de identificare a 

ofertantului castigator catre ANAP . 

Urmărirea 

derulării 

contractelor 

încheiate 

-Analiza sesizarilor primite 

din centre referitoare la 

furnizori. 

- Comunicarea cu 

-Inregistrare sesizari 

 

 

-Analiza si comunicarea cu 
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administratorii si furnizorii 

-Analiza bunei derulari a 

contractelor si deblocarea 

garantiilor de buna executie. 

 

-Eliberare certificatelor 

constatatoare de indeplinire a 

contractelor  finalizate in anul 

trecut pentru fiecare furnizor 

in parte. 

 

-Publicarea certificatelor 

constatatoare pe situl ANAP si 

transmiterea lor catre furnizori 

si prestatori .  

furnizorii 

 

 

 

 

-Intocmirea si transmiterea 

certificatelor a gradului de 

satisfactie in relatie cu DGASPC. 

 

 

 

-Publicarea in SEAP,transmiterea 

certificatelor catre ANAP si 

transmiterea unui exemplar  catre 

furnizori,prestatori sau antreprenori. 

 

  În 2017, în luna decembrie, s-au încheiat acte adiționale (prelungirea contractelor în curs) aferente 

contractelor din 2017 și noi contracte subsecvente valabile  până la noile proceduri. 

În decursul anului 2017 pe parcursul derularii procedurilor de achiziție publică nu a fost depusă 

nici o contestație. 

 În cursul anului 2017 s-au derulat  un număr de 594 achiziții: 

 

Nr.crt. Denumire procedură Tipuri de proceduri Total  

1 Achiziții directe online și offline  Produse  518 

  Servicii  47 

  Lucrări  12 

2 Proceduri simplificate  Produse  16 

  Servicii  1 

  Lucrări  0 

3 Licitație  deschisă  online produse 0 

 

CONTABILITATE-SALARIZARE 
 

Pentru anul 2017 bugetul la capitolul 68.02.06 cu finanțare de la bugetul local, a fost de 102.678 

mii lei, aprobat prin H.C.J.  Arad nr. 101/16.03.2017 şi rectificat conform H.C.J. nr. 331/07.12.2017, iar 

în anul 2016 a fost de 87.553 mii lei, cele două bugete având următoarea detaliere:                                                                                           

                                                                                                                                 mii lei 

Denumire indicator Buget 2016 Buget 2017 

Cheltuieli de personal 23.445 31.180 

Cheltuieli bunuri şi servicii 12.373 14.408 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 61.591 61.712 

Cheltuieli asistenţă socială 475 450 

Cheltuieli de capital 660 655 
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Faţă de bugetul aprobat, plăţile efectuate la 31.12.2017 detaliate pe tipuri de cheltuieli se prezintă astfel: 

                                                                                                                                                 mii lei 

Denumire indicator Credite aprobate Plati efectuate 

la 31.12.2017 

Cheltuieli de personal 31.180 29.572 

Cheltuieli bunuri şi servicii 14.408 9.937 

Finanţare drepturi persoane cu handicap 61.712 60.842 

Cheltuieli asistenţă socială 450 405 

Cheltuieli de capital 655 342 

   

 

RESURSE UMANE, SECURITATE ȘI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

În acest domeniu se aplică legislaţia prinvind recrutarea, selecţia, angajarea, organizarea 

personalului la nivel de instituţie. Se gestionează posturile din cadrul instituţiei, prin verificarea statelor 

de funcţii, a corectitudinii întocmirii şi ocupării acestora, a îndeplinirii condiţiilor de pregătire şi 

vechime a personalului, a stabilirii salariului de bază. Se asigură conducerea, coordonarea, asigurarea şi 

întocmirea tuturor lucrărilor şi documentelor de resurse umane, sub forma cărora se materializează 

raporturile de muncă şi contractuale ale salariaţilor şi asigură punerea în plată a retribuţiei în funcţie de 

activitatea depusă.  

 S-au desfăşurat activităţi de angajare a personalului, în cadrul serviciilor de specialitate ale 

D.G.A.S.P.C. Arad, astfel organizându-se 6 concursuri în vederea ocupării funcțiilor publice și funcțiilor 

în regim contractual vacante cu respectarea regulamentelor de organizare și desfășurare a/ale 

concursurilor. În urma acestor concursuri au fost angajate 31 persoane.  

         De asemenea au fost organizate 2 concursuri pentru promovarea personalului contractual, la 

finalizarea perioadei de debut, unde au promovat un numar de 10 persoane. 

 Au mai fost organizate și concursuri de  promovare a personalului contractual, în grad profesional, 

în treaptă profesională și la finalizarea perioadei de debut, în urma cărora au promovat un număr de 32 

persoane. Pentru funcţionarii publici a fost organizat un concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 

vacante, precum şi un examen de promovare în urma căruia au promovat în grad profesional un numar 

de 9 persoane. 

 Pentru un număr de 3 funcţii publice de execuție a fost modificat raportul de serviciu a ocupanților 

posturilor prin transfer în interesul serviciului. 

 În perioada 01.01.2017-31.12.2017, au avut loc următoarele modificări ale contractului de muncă 

sau raport de activitate pentru care s-au întocmit dispoziţii corespunzătoare, respectiv: 

•  1562 dispoziţii majorare salarială; 

•      63 dispoziţii de acordări gradaţii (clasă de vechime); 

•        2 dispoziţii acordare spor doctorat; 

•   122  dispoziţii de delegare; 

•      3 dispoziţii de transfer; 
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•    25 dispoziţii de încetare a contractului individual de muncă prin demisie, acordul părților, sau 

pensionare; 

•    18 dispoziţii de suspendare; 

•    56 dispoziţii de promovare; 

•      5 dispoziţii de încadrare pentru AMP; 

•    27 dispoziţii de reatestare AMP; 

•    84 dispoziţii de acordare/ retragere spor AMP; 

•    15 dispoziţii numire în urma concursurilor; 

•    12 dispoziţii de trecere din debut; 

•    31 dispoziţii detaşare; 

•    25 dispoziţii încetare detaşare; 

•     7 dispoziţii mutare. 

 

 
 

         Din numărul total de 458 angajaţi propuşi pentru formare profesională cu lectori externi, au 

participat la cursuri un număr de 183 persoane. 

         În conformitate cu legislaţia şi planificările aprobate de către angajator, s-au efectuat semestrial un 

număr de 281 instructaje periodice privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, precum și pentru 

Situațiile de Urgență, atât pentru personalul tehnic-administrativ, cât și pentru cel de conducere. 

         Totodată, s-au efectuat instructaje periodice privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, precum și 

pentru Situațiile de Urgență,  pentru personalul muncitor, conducători auto, trimestrial pentru un număr 

de 9 angajaţi.  

 S-au mai întocmit 46 instructaje introductiv-generale privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, 

iar în urma acestora s-a procedat la testarea participanţilor completând teste specifice instruirii, în număr 

de 46. S-au mai întocmit 46 instructaje la locul de muncă privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, iar 

în urma instructajelor, s-a procedat la testarea participanţilor completând teste specifice instruirii, în 

număr de 46. S-au întocmit 46 instructaje introductiv-generale privind Situațiile de Urgență, în urma 

instructajelor s-a procedat la testarea unui număr de 46 participanţi. Au fost întocmite 46 instructaje la 
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locul de munca privind Situațiile de Urgență și s-a procedat la testarea participanţilor completând teste 

specifice unui număr de 46 angajați. 

       În urma controlului medical periodic, 651 fişe de aptitudine au fost  eliberate de medicul specialist 

de medicina muncii, ataşate dosarelor personale la Serviciul Resurse Umane Securitate şi Sănătate în 

Muncă, 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 565 de concedii medicale. 

 

TEHNIC-ADMINISTRATIV 
 

Serviciile oferite în domeniul tehnic-administrativ constau în: aprovizionare, transport, reparaţii 

de întreținere a clădirilor, drogherie, arhivare, supraveghere și verificare tehnică în utilizarea 

instalațiilor, recepția donațiilor și participarea la licitaţiile de profil.   

 În anul 2017 s-a asigurat aprovizionarea cu furnituri de birou şi materiale de curatenie in functie 

de solicitările serviciilor in baza necesarului de aprovizionare intocmit de fiecare serviciu in parte, in 

limita contractelor incheiate cu furnizorii. 

Valoarea materialelor consumabile reprezentand: 

• Rechizite -104940 lei TVA inclus 

• Materiale de curațenie -129892,84 lei TVA inclus 

• Materiale consumabile - 186120 lei TVA inclus 

• Imprimate/Tipizate – 54203,64 lei TVA inclus 

• Scutece – 104515,39lei TVA inclus 

S-au achiziţionat carburanţi auto sub formă de bonuri valorice (BCF) în număr de 2587 BCF -uri 

în valoare de 128750 lei. 

Tot în cursul anului 2017 s-au intocmit un număr de 26 procese verbale de lucrări, procese 

verbale mijloace fixe -9, note de receptie -80, bonuri de transfer obiect inventar -101 și bonuri consum 

materiale -87. 

În anul 2017 a fost înregistrată o donație. 

În ceea ce privește transportul: 

• S-a asigurat serviciul de permanență în perioada sărbătorilor legale, programarea reparaţiilor, 

evidența si încheierea în termen a  Poliţei de Asigurare RCA, ITP ți a taxei de drum. 

• Repartizarea autoturismelor în teritoriu se face în funcţie de solicitatrile săptămânale, ale 

serviciilor, birourilor, si compartimentelor DGASPC Arad.Avem  11 masini cu 6 soferi angajati. 

• S-a întocmit lunar Procesul Verbal pentru stabilirea consumului de carburant/autoturism si 

borderourile cu repartizarea de BCF-uri pentru centrele aparţinătoare şi se raportează lunar Serviciului 

Contabilitate. S-au intocmit 12 borderouri/an  de rapartitie a BCF catre centre.  

• S-a asigurat transportul beneficiarilor din centrele din subordinea DGASPC in diferite locatii, 

pentru a putea participa  la  diferite activitati si evenimente și transportul persoanelor institutionalizate 

de la un centru la alt centru in functie de solicitarile inregistrate in serviciu. 

• S-a asigurat la cerere deplasarea copiilor în tabere, excursii, concursuri si excursii in strainatate 

(Austria).  
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• S-a asigurat transportul beneficiarilor la spitalele de recuperare din judet, (Mocrea, Capalnas ), 

precum și transportul copiilor în diferite centre de tratament din țară (Bucuresti, Targu Mures, 

Timisoara) 

Mașinile  care  deservesc  serviciile  aparatului propriu al DGASPC  au parcurs în anul 2017 un 

numar de 218.514 km, iar consumul de combustibil a  fost de 18925,13 litri, conform  consumului  lunar  

pe  autoturism. 

S-au realizat, la solicitare, reparații de întreținere pentru birourile și centrele aparținătoare. 

Lucrări de igienizare pentru  băi, bucătării, spații comune au fost efectuate în baza unui contract de 

prestări-servicii, de către o  firmă specializată. Au existat 81 intervenții în regim de urgență, reparații 

care nu au fost cuprinse în contractul de prestări servicii și care au fost rezolvate cu personalul angajat  

al DGASPC . S-au efectuat de asemenea și lucrări de zugrăvit în birourile din sediul DGASPC precum și  

în centrele aparținătoare. 

S-a organizat receptia de lucrari din centrele DGASPC cum ar fi : 

• Lucrari de reparatie si inlocuire a instalatiei electrice la CSS INEU CASA BOCSIG.- valoarea 

lucrari  -24955.35 lei  

• Lucrari de reparatii a fatadei la CENTRU CIA PECICA  valoarea lucrarii este de – 2400 lei. 

• Lucrari de renovare la CRRCN VARADIA  in valoare de 76961.58 

• Lucrari de reparatii a instalatie electrice la CSS INEU – aleaa Siculii – valoarea lucrariii-

16713.29 lei  

• Lucrari de reparatii si inlocuire a instalatiei electrice de la CRRN CUVESDIA -valoarea lucrarii 

-9981.57 lei. 

S-au urmărit și completat eventuale mișcări (intrări - iesiri) din lista de patrimoniu, cu 

completarea documentației aferente. 

• Predarea catre RCS SPERANTA COPIILOR ARAD a trei cladiri din str. Diogene nr.6 

• Predarea catre  Asociatia SOS SANTANA  - a caselor SOS 4: SOS 2 : SOS 5    si CASA VIO. 

În cursul anului 2017 prin Drogherie s-a asigurat aprovizionarea si repartizarea de medicamente 

și materiale sanitare  către toate centrele subordonate  DGASPC. S-au efectuat și eliberat pe condici de 

prescripții medicale și materiale sanitare in baza aparatului de urgenta aprobat pentru fiecare centru in 

parte atât copii cât și vârstnici din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad. Comanda, se face, în baza contractelor de 

medicamente si materiale sanitare din ,, Baremul aparat de urgență’, pentru fiecare centru in parte. 

S-au eliberat materiale sanitare, dezinfectanti si fungicide prin bonuri de transfer, se recepționează 

facturi de medicamente și materiale sanitare, se urmărește valabilitatea produselor din Drogherie, prin 

caietul de urmărire a valabilității documentelor. 

Comenzi materiale sanitare au fost in numar de 9 din care: 

• Achizitionare de materiale sanitare pe baza de contract de furnizare – 9. 

• Urgente (extra – contract) – nu au fost. 

• Comenzi medicamente -17 in baza contractului de furnizare. 

În ceea ce privește arhiva instituției în  anul 2017 s-a terminat compactarea documentației din 

anul 2015 continuând cu  anul 2016. S-au preluat 9400 dosare medicale de încadrare în grad de handicap 

a persoanelor de la Serviciul de Evaluare Complexa Adulti  din anul 2015. S-a lucrat la inscripționarea 

dosarelor, înregistrarea lor și arhivarea lor. 
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În anul 2017 s-a continuat transferul arhivei din locatia de pe str.Vicentiu Babes  in centrul de pe 

strada Iustin  Marsieu nr. 22A, unde s-au amenajat  2 încăperi cu  rafturi pentru a putea transfera Arhiva. 

In baza solicitarilor din partea serviciilor, s-au scos din arhiva pentru informare un numar de 800 de 

dosare. In cursul anului, s-au introdus în evidența electronică un număr de 9400 dosare, s-au dus la 

legatorie si s-au clasificat conform Nomenclatorului Arhivistic întocmit după noua organigrama și 

aprobat de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Arad. 

Având în vedere  dispozițiile Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a 

instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu 

modificările și completările ulterioare, în aplicarea H.G.nr.1340/2001, privind organizarea și 

funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienților sub Presiune și a Instalațiilor 

de Ridicat și în baza Ordinului nr.381/10.09.2009 pentru  aprobarea Metodologiei  privind autorizarea 

Operatorului Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică în utilizarea Instalațiilor/ 

Echipamentelor din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire și proprietate, au obligaţia să 

numească un operator autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a 

instalațiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR, denumit în continuare operator RSVTI. 

Astfel în cursul anului 2017, s-a realizat următoarele: 

• cu ajutorul unei firme autorizate de către ISCIR, s-au autorizat toate centralele termice și 

cazanele care necesitau acest lucru. 

• s-a participat la verificările tehnice ale platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităti, si 

a ascensoarelor hidraulice si electrice. 

• s-a participat la verificările tehnice ale centralelor pe lemne si gaz. 

• s-au depus documente la E-on Gaz, ENEL pt.a rezolva problemele apărute la locațiile aparținând  

DGASPC Arad. 

     

JURIDIC CONTENCIOS 
 

În cursul anului 2017 Serviciul juridic contencios a avut în lucru următoarele cazuri : 

-Procese de instituire plasament       -60 

-Procese de încetare plasament şi reintegrare       -26 

-Procese de menţinere plasament        - 4 

TOTAL PROCESE PLASAMENT     90 

 

-Procese de Ordonanţă Preşedinţială pentru instituirea plasamentului în regim de urgenţă   

           - 4 

-Procese înlocuire plasament în regim de urgenţă cu plasamentul   -36  

TOTAL PROCESE PLASAMENT REGIM URGENŢĂ 40. 

-Procese de încetare plasament       - 1 

TOTAL PROCESE DE INCETARE PLASAMENT   1 

-Cereri de poprire sau executare silită     - 9 

TOTAL CERERI DE POPRIRE SAU EXECUTARE SILITA  9 

-Procese penale        - 3 

TOTAL PROCESE PENALE     3 
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-Procese având ca obiect pretenţii conform Legii nr. 448/2006, recuperare sume încasate 

necuvenit          -40 

-Procese având ca obiect pretenţii conform Legii nr. 448/2006, suportare costuri pentru 

beneficiari          - 2 

-Proces având ca obiect pretenții conform Codului Civil   - 1 

-Proces având ca obiect plângere împotriva certificat încadrare în grad de handicap/decizie 

acordare drepturi conform Legii nr. 448/2006     -23 

-Procese având ca obiect litigiu de muncă      - 1 

-Procese având ca obiect plângere împotriva proces verbal de contravenţie conform 

Ordonanţei nr. 2/2001          - 1 

-Proces având ca obiect stabilire program consiliere psihologică minor în executare 

silită           - 6 

-Procese având ca obiect instituire tutelă     - 6 

-Procese având ca obiect instituire curatelă     -12 

-Procese având ca obiect decădere din drepturile părintești   - 2 

-Procese având ca obiect redarea exercițiului drepturilor părintești  - 2  

-Procese având ca obiect răpire internațională de copii   - 1 

-Procese având ca obiect excepție de neconstituționalitate   - 5 

-Procese având ca obiect contencios administrativ    - 4 

-Procese având ca obiect declararea judecătorească a morții   - 1 

-Procese având ca obiect contencios administrativ, litigiu privind funcționarii publici/drepturi 

bănești           -11 

-Procese având ca obiect anulare act administrativ    - 2 

-Procese având ca obiect drepturi bănești privind funcționarii publici - 4 

TOTAL       124 

-Recurs         -13 

-Apel          -10 

-Revizuire         - 3 

TOTAL CĂI DE ATAC     26 

-Întâmpinare         -39 

-Răspuns la întâmpinare       - 5 

TOTAL       44 

În anul 2017, total procese, cereri de poprire/executare silită, căi de atac, întâmpinări, răspunsuri 

la întâmpinare au fost 337, din care:  

ADMISE  318 

RESPINSE  19 
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COORDONAREA ACTIVITĂȚII 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN 

DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 
 

 Prin serviciile oferite, se asigură colaborarea și coordonarea autorităților publice locale, cu scopul 

de a asigura protecția și promovarea drepturilor copilului și a adultului, de a promova relațiile 

interinstituționale și a identificării și prevenirii situațiilor de risc. 

În cursul anului 2017 s-au derulat următoarele: 

• S-a elaborat și realizat o convenție cadru de colaborare cu comunitățile locale în domeniul 

serviciilor sociale prin consultarea tuturor serviciilor de specialitate din subordinea DGASPC Arad. S-au 

încheiat 12 noi convenții de colaborare cu primăriile din județ. 

• Coordonarea activității SPAS și comunicarea cu reprezentanții locali ai SPAS, cu instituții publice 

și private locale, cu consiliile comunitare consultative; 

• Activități de informare 

• Stimularea activității consiliilor comunitare consultative; 

• Pentru 68 localități s-a acordat asistenţă tehnică necesară pentru activitatea consiliilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului, conform legii. 

• 1 consiliu comunitar consultativ nou înființat la Târnova ca urmare a întâlnirilor de lucru 

• Coordonarea activităților de asistență socială și protecția drepturilor copilului și a adultului în 

conformitate cu Strategia Județeană elaborată de DGASPC și aprobată de CJA; 

• S-a urmărit legătura directă cu localitatea din zona arondată fiecărui birou prin vizite în primării, 

corespondență, convorbiri telefonice. 

• Importanța semnalării cazurilor de abuz la Poliție și la Telefonul Copilului; 

• Responsabilizarea comunității locale privind abordarea sub o formă multiplă a ceea ce înseamnă 

un caz social dar și aspecte de violență domestică, separare, divorț, familii monoparentale; 

  

APLICAREA POLITICILOR SOCIALE LA 

NIVEL JUDEȚEAN INTERDEPENDENT CU 

NEVOILE SOCIALE LOCALE, ÎN 

COLABORARE CU PARTENERII SOCIALI 
 

În domeniul elaborării și implementării de strategii- proiecte, pe parcursul anului s-au 

realizat următoarele:  
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• Evaluarea Planului anual de acțiune pe anul 2016 în vederea implementării Strategiei județene de 

dezvoltare de servicii sociale 2014-2020, cu consultarea furnizorilor publici și privați 

• Planul anual de acțiune pe anul 2017 împreună cu furnizorii publici și privați în vederea 

implementării Strategiei județene de dezvoltare de servicii sociale 2014-2020 

• Realizarea Raportului de Incluziune Socială pentru anul 2016 transmis Agenției Județene de 

Prestații Sociale 

• Realizarea unei informări prin colectarea de date de la serviciile de specialitate din subordinea 

instituției ca răspuns la solicitarea adresată DGASPC Arad de Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor 

Omului, Filiala Dolj privind activitatea desfăşurată pe linia cunoaşterii, promovării şi respectării 

Drepturilor Omului în scopul realizării Raportului Starea Naţiunii pe anul 2016. 

• Au fost consultate 32 ghiduri de finanțare din cadrul unor programe active din diferite surse de 

finanțare lansate în intervalul de referință  

• S-au formulat 16 propuneri privind unele modificări legislative din domeniul social (Uniunea 

Națională a Consiliilor Județene din România) 

 

În ceea ce privește organizarea și susținerea evenimentelor destinate promovării drepturilor 

persoanelor vulnerabile: 

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a fost nominalizată la 

categoria “Premiul instituția anului” în cadrul celei de-a IV-a ediții a Galei Naționale în Asistență 

Socială, eveniment organizat anual de Colegiul Național al Asistenților Sociali- luna februarie 2017 

• Ziua Mondială a Asistenței Sociale, un eveniment promovat de către Națiunile Unite și de către 

Federația Internațională a Asistenților Sociali, a fost marcată pe 20 martie 2017 de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad prin organizarea unui eveniment dedicat special acestei zile 

la sediul Consiliului Județean Arad, în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” și Universitatea de 

Vest „Vasile Goldiș”. 

• Sportivii români cu dizabilități care au participat în luna martie 2017 la Jocurile Mondiale de 

Iarnă Special Olympics din Austria au obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz și au fost 

primiți oficial de conducerea instituției în cadrul unei festivități organizate la sediul CJA 

• „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a înscris Aradul pe hartă orașelor 

lumii care adoptă conceptul „Light it up blue”, astfel că, clădirea Teatrului de Stat „Ioan Slavici” a fost 

îmbrăcată pe 2 aprilie 2017 în lumină de culoare albastră, în semn de solidaritate cu familiile care luptă 

cu tulburarea de spectru autist și totodată pentru promovarea ideii de acceptare și integrare a personelor 

cu acest diagnostic.  

• DGASPC Arad în parteneriat cu Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale 

(CRIPS) a continuat seria cursurilor de formare a personalului educativ care lucrează cu beneficiarii în 

centrele aflate în subordinea instituției. După ce în cursul anului trecut au fost formați educatorii din 

Casele de Tip Familial Lipova, cursurile au continuat în luna aprilie la Complexul de Servicii Sociale 

Ineu, grupul cursanților fiind cuprins din 20 de angajați, specializați în lucrul cu copiii din sistemul 

rezidențial. Cele două sesiuni de formare sunt parte componentă a proiectului "EDUC-PLUS"- Formare 

permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, în 

cadrul Apelului COERENT - Programului RO 10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 

regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014). 

• Implicarea în organizarea primei întalniri tehnice de lucru în luna aprilie 2017 cu totí factorii 

implicați în proiectul Sistem Integrat de Date. 
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• Conducerea D.G.A.S.P.C. Arad și un grup de specialiști din cadrul serviciului au participat la „A 

treia întâlnire județeană a tinerilor cu dizabilități” din județul Bekes, eveniment ce are loc în fiecare an în 

luna mai și reunește asociațiile non-profit care activează în domeniul persoanelor cu dizabilități, ONG-

urile active în acest domeniu din comunitățile locale din zonă, dar și beneficiari ai sistemului public din 

regiunea de Sud a Ungariei. În perioada 12-13 mai 2017 reprezentanții SSPMRONG au fost implicați în 

susținerea evenimentului Festivalul Familiei, prin amplasarea unui stand de prezentare a ofertei de 

servicii sociale și realizarea de activități recreative și artistice cu beneficiarii  din sistemul de protecție și 

vizitatorii evenimentului. 

• Actualizarea paginii de Facebook a instituției cu activități dedicate Zilei Internaționale a 

Copilului, 1 iunie 2017. 

• În luna iulie 2017 specialiștii SSPMRONG au susținut o întâlnire de lucru inițiată de doamna 

Claudia Boghicevici, vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Arad, care a prezentat primăriilor şi ONG-

urilor de profil oferta privind contractarea de servicii sociale.  Un alt punct prezentat a fost situaţia la zi a 

Consiliilor Comunitare Consultative reactivate la nivelul județului Arad. 

• Specialiștii SSPMRONG s-au implicat în organizarea evenimentului festiv al unui relevant 

furnizor de servicii sociale, respectiv AHNR Filiala Arad, care a aniversat 25 de ani de la constituire în 

luna iunie 2017. 

• Reprezentanții Serviciului împreună cu Federația „Plus” au organizat în luna octombrie la 

Lipova o întâlnirea pe tema parteneriatului public privat pentru calitate în furnizarea de servicii sociale 

în județul Arad. 

• Implicarea în perioada 18-19 octombrie în organizarea Galei Persoanelor cu Dizabilități , 

eveniment organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în parteneriat 

cu Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR), Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural 

Județean Arad. Peste 250 de persoane cu dizabilități, reprezentanți ai unor importante asociații și ONG-

uri din țară, instituții omoloage din România și Ungaria, oficialități locale și consilieri județeni au 

răspuns invitației de a participa la evenimentul care a adus în atenția opiniei publice cele mai creative și 

susținute exemple de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, inițiative de incluziune și de 

bună practică în domeniul accesibilizării, dar mai ales povești impresionante de viață ale persoanelor 

care au reușit să depășească barierele și prejudecățile celor din jur și care reprezintă un exemplu pentru 

întreaga societate. 

• Consultare publică cu furnizorii publici pe data de 21.11.2017 privind Evaluarea Planului de 

Acțiune 2017 și propuneri de activități care vor fi incluse în Planul de Acțiune 2018 

• Consultare Publică Anuală ONG-uri pe data de 22.11.2017 privind Evaluarea Planului de 

Acțiune 2017 și propuneri de activități care vor fi incluse în Planul de Acțiune 2018. 

 

În domeniul relaționării cu ONG –urile, în anul 2017 activitatea s-a concretizat prin: 

• S-a realizat și s-a transmis: 1 situație către AHNR Filiala Arad, cu privire la copiii cu dizabilități 

din Municipiul Arad, pe cartiere, 3 solicitări privind situația imobilelor în care funcționează case de tip 

familial, 2 solicitări informații privind demersurile efectuate privind obtinerea autorizația/avizul ISU 

pentru casele de tip familial cu care DGASPC are convenții (11 ONG), 1 informare privind Bursa 

locurilor de muncă dedicată tinerilor cu risc de marginalizare socială, organizată de AJOFM Arad, 1 

răspuns la solicitarea Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Arad cu privire la obligațiile 

asumate în convenția de colaborare. 
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• S-a organizat o întâlnire de lucru privind situația imobilelor în care funcționează centre 

rezidențiale și clarificari ale aspectelor legislative în ceea ce privește autorizarea ISU la care au 

participat 4 ONG-uri 

• S-au oferit pentru 73 ONG-uri informații privind: procedura de licențiere a serviciilor sociale și 

informații noi legate de modificări legislațive; Programul Educlick 1/2017 ,,Reutilizăm echipamente IT 

pentru educație și solidaritate!,, competiția națională de proiecte organizată de OMV Petrom, ,,Idei din 

Țara lui Andrei,, și cu privire la programul Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei; selecția publică de 

proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2017, lansat de ANPD; finanțare 

prin Programul Electrica, propunerea de proiecte finanțat de Robert Bosch Stiftung și Black Sea Trust 

for Regional Cooperation al German Marshall Fund; finanțare prin Programul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup 

vulnerabil persoane vârsnice; intenție de parteneriat a College Notre Dame, Marvejol, Franța, în cadrul 

Programului Erasmus+, acțiunea-cheie 2: ,,Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici,, despre 

seminarii organizate de ADR Vest privind apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3, Operațiunile A, B și C. 

• S-a oferit sprijin metodologic în acreditarea și licențierea serviciilor sociale și baza legală în 

domeniu pentru 2 organizații neguvernamentale, 

• Evaluarea gradului de satisfacție privind colaborarea instituției cu partenerii privați care 

activează în domeniul social. 

 

Activitatea de monitorizare a beneficiarilor 

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

1. CMTIS (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 (4 versiuni în 2017) la fiecare utilizator de aplicaţie, 

depistarea şi rezolvarea problemelor de operare a utilizatorilor, modificarea rapoartelor şi salvarea 

zilnică a bazei de date. Numărul de versiuni implementate (4) 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 2017 s-au efectuat 12 exporturi de date către Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. 

Actualizarea informaţiilor din baze de date este realizată de personalul din umătoarele structuri ale 
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instituţiei: Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG ( D-Smart), Serviciul Secretariatul 

Comisiei pentru protecţia copilului şi al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (D-

Smart), Serviciul de evaluare complexă a copilului (D-Smart), Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap (D-Smart), Serviciul de evidenţă şi plată prestaţii sociale (D-Smart). Un 

total de 21 de persoane. 

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 anul 2017 au fost introduse în D-SMART un număr de 243 contracte individuale de muncă 

ale asistenților personali. 

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(14 postări publicate) dar și acordarea de asistență IT. 

• Instalare/reinstalare, configurare sistem de operare Windows (177) 

• În anul 2017 a fost necesară instalarea a peste 314 de aplicatii/drivere, Antivirus Kaspersky și 

alte programe Antivirus, 102 calculatoare din 192. 

 

REFLECTAREA ACTIVITĂȚII  INSTITUȚIEI  

DGASPC ARAD ÎN MASS-MEDIA 
 

Atribuţiile, serviciile, activităţile, prestaţiile pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad le-a desfăşurat pe parcursul anului 2017 au fost mediatizate în mijloacele de 

informare în masă judeţene, regionale și naționale, prin următoarele instrumente de comunicare și 

informare: comunicate de presă, conferințe de presă, informări, răspunsuri la solicitările venite din 

partea reprezentanţilor media în baza Legii 544/2001 privind  liberul acces la informațiile de interes 

public, interviuri, emisiuni de televiziune. 

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost transmise: 57 de comunicate de presă, 

1650 de materiale informative și de promovare a activității serviciilor instituției în mediul online pe 

platformele de socializare, 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, de asemenea răspunsuri la solicitările adresate DGASPC Arad în baza Legii 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (4).  

În perioada ianuarie – decembrie 2017, acoperirea mediatică este următoarea: 480 de articole 

generate de instrumentele de comunicare difuzate de către DGASPC Arad şi apărute în mass-media 

judeţene / regionale/online; 10 articole despre instituţie sau serviciile oferite de aceasta. Articolele 

publicate în presa judeţeană/regională /online menţionează de fiecare dată numele instituţiei; sunt 

tipărite în secțiunea 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 a fost neutru şi pozitiv.  

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfHNhq26TVrndOIO4bLDEmsAHuq-ohgbK5cGZogKq844uCAAQAygDYIOd4YXkG6ABzqPmyAPIAQGpAhMzxrG4L5A-qgQlT9BXGXM6IPvdB1rqTNcq2vREUJ4OX4-Cu5liMh-gS1PXsc-E9LoFEwjkxtmbsqHKAhUG6RQKHTXUBGbKBQCIBgGAB5rcmTeQBwOoB6a-G9gHAQ&ei=q26TVqTFNobSU7Wok7AG&ohost=www.google.ro&cid=CAASIuRoFUOp4ek1PAxqorp0H---PZlBLF_oNZ0np-nxN417P2Y&sig=AOD64_2B5Fv0FkqpzfhWtJYDjV_wXx37tw&clui=2&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwjkxtmbsqHKAhUG6RQKHTXUBGYQ0QwIJg&adurl=http://www.antivirusmag.ro/6-kaspersky
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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, Evenimentul Zilei, ziarulexclusiv.ro, hunedoaraplus.ro, 

ziarpiatraneamt.ro, adevarul.ro, News.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 “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, expunerea minorilor în spațiul public la 

proteste și mișcări de stradă în buletinele informative TVR, PRO TV, Antena 1 și Antena 3, 

RomaniaTV, DIGI 24. 

 

 

CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE 
 

Prin serviciile oferite se urmărește creşterea calităţii vieţii beneficiarilor DGASPC Arad prin 

contractarea de servicii sociale și monitorizarea acestor servicii oferite de către prestatori, în vederea 

respectării prevederilor contractuale și a standardelor de calitate în domeniu. 

 

Serviciile sociale contractate care au fost monitorizate, în anul 2017, sunt: 

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

de Bătrâni și Casa de Copii MMC Frumușeni 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 perioada ianuarie-august 2017,  au fost întocmite 9 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 2017, realizându-se creşterea calității serviciilor de 

îngrijire de bază pentru toți copiii/tinerii asistați, cu măsură de protecție specială la Serviciul de tip 

rezidențial.  

      Creşterea calității serviciilor de îngrijire de bază s-a realizat prin: 

- asigurarea condițiilor de locuit asemănătoare mediului familial, de bună calitate, securizate și 

corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitare (dormitoarele sunt dotate corespunzător, 

asigurând spațiul necesar pentru fiecare copil/tânăr; spațiul destinat efectuării temelor este dotat cu 

birouri și bibliotecă; există spațiu destinat petrecerii timpului liber; curtea foarte mare le permite copiilor 

să desfășoare diverse activități în aer liber în orice anotimp ); 

- asigurarea alimentației corespunzătoare calitativ și cantitativ, ținându-se cont de vârsta fiecărui 

copil/tânăr, nevoile și preferințele acestora ( meniurile sunt adecvate preferințelor, vârstei și regimurilor 

recomandate );  

- asigurarea necesarului de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi bani de 

buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând individualitatea şi nevoile specifice ale 

fiecărui copil.  

- asigurarea dreptului la intimitate, spațiu pesonal și confidențialitate. 

 Contractele pentru cele două loturi III și XIV s-au încheiat în data de 16.08.2017.  

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea nivelului de educație 

pentru toți copiii/tinerii.  



48 

 

     Creșterea nivelului de educație s-a realizat prin: 

- înscrierea/frecventarea tuturor copiilor/tinerilor a unei unități/forme de învățământ, în funcție de 

vârstă;  

- asigurarea ajutorului la teme prin personalul de specialitate, urmărindu-se obținerea unor rezultate 

școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare al fiecărui copil/tânăr, rezultatele școlare de până 

acum relevând o îmbunătățire semnificativă;  

- implicarea în activități de socializare și informare organizate de instituțiile de învățământ, activităţile 

educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult: pregătire şi orientare şcolară 

şi profesională; comunicare - socializare; autoîngrijire şi autogospodărire.  

✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea gradului de implicare a 

tuturor copiilor/tinerilor în activități recreative, de socializare și formare de deprinderi de viață 

independentă. 

     Creșterea gradului de implicare a tuturor copiilor/tinerilor în activități recreative, de socializare și 

formare de deprinderi de viață independentă s-a realizat prin: 

- asigurarea oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare precum: 

evenimente culturale, excursii, tabere, competiții sportive, programe creștine, slujbe religioase, plimbări 

cu bicicleta, acțiuni de ecologizare, aniversări ale zilelor de naștere, diferite alte evenimente, toate 

contribuind la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor/tinerilor ;  

- implicarea în activități gospodărești precum: întreținerea curățeniei și a ordinii în camerele personale, a 

spațiilor comune, amenajarea și întreținerea curții interioare, prepararea unor gustări, administrarea 

banilor, etc. 

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017, asigurându-se condițiile  și serviciile necesare 

integrării/reintegrarii familiale prin: 

- reevaluarea o dată la 3 luni a situației fiecărui copil/tânăr de către managerul de caz,  asistentul social 

angajat al prestatorului realizând demersuri pentru urmărirea și încurajarea menținerii legăturilor cu 

părinții, familia largită, prieteni și alte persoane importante pentru copil/tânăr;  

- prestatorul a asigurat accesul copiilor/tinerilor la telefon, internet și chiar transportul acestora la 

domiciliul familiei în vederea menținerii legăturilor cu familia și prietenii, astfel încât reintegrarea 

familială şi socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii. 

 Un grup de 30 de adulți cu handicap – servicii contractate de către Fundația Căminul Sperantei ( 

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

În perioada ianuarie – octombrie 2017, au fost întocmite 10 rapoarte de monitorizare, din care 

rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite: 

✓ Obiectivul nr.1 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creşterea calităţii îngrijirii de bază 

pentru 30 de adulţi cu handicap. Creşterea calităţii îngrijirii de bază s-a realizat prin ajutorul şi îngrijirea 

adecvată pe care beneficiarii le primesc pentru a-şi continua viaţa în demnitate şi respect. Fiecare 

beneficiar deţine obiecte de igienă personală pe care le utilizează în acord cu preferinţele personale. 

Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, 

îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în fotoliul rulant, deplasare în interiorul camerei, etc.) 

primesc ajutor zilnic acordat de personalul de îngrijire. 

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, existând în centru condiții în vederea menținerii 

stării de sănătate a beneficiarilor. Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru sănătate, respectiv 

supraveghere şi tratament, în baza prescripţiilor medicale. Starea de sănătate a beneficiarilor este 

verificată săptămânal de către medicul de familie, însă există și contracte de prestări servicii cu mai 

mulți medici specialiști ( psihiatru, neurolog, medic de medicina muncii ) care efectuează vizite în 
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centru o dată la 3 luni sau la nevoie, fiind asigurate consultații la orice alt medic specialist  în funcție de 

problemele întâmpinate.  

✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, gradul de dezvoltare a autonomiei personale a 

crescut cu 10%, fiind asigurate programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării 

autonomiei funcţionale a beneficiarului. Beneficiarilor le sunt asigurate terapii de recuperare/reabilitare 

funcţională conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului individual de intervenţie. 

Este asigurat un mediu de viaţă prietenos care promovează iniţiativa proprie şi răspunde dorinţelor şi 

aşteptărilor fiecăruia. Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la 

activităţile cotidiene din centru, în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi a unei vieţi 

independente. 

Putem afirma faptul că s-a remarcat creșterea gradului de dezvoltare a autonomiei personale, 

beneficiarii devenind capabili de a respecta o rutină zilnică a activităților gospodărești pe care le au 

trasate fiecare dintre ei. Unii dintre beneficiari își îndeplinesc sarcinile din plăcere și chiar îi motivează 

pe ceilalți sau îi ajută atunci când e nevoie, confirmându-se astfel atingerea obiectivului. 

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017 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. Beneficiarii sunt încurajați să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să 

utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, servicii medicale şi de recuperare, în 

funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. Centrul planifică, împreună cu beneficiarii, şi organizează 

periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi pentru a 

sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor.   

✓ Obiectivul nr. 5 a fost realizat în cursul anului 2017, prin participarea beneficiarilor la activități de 

integrare/reintegrare socială. Se asigură activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în 

comunitate şi în societate în general. Beneficiarii sunt vizitați de prieteni, vecini, rude, angajați ai 

Primăriei Vinga cu ocazia sărbătorilor, zilelor de naștere sau cu alte ocazii. În fiecare duminică membrii 

ai comunității locale însoțesc beneficiarii la biserică, iar vinerea enoriași ai bisericii din localitate 

vizitează beneficiarii și desfășoară împreună cu aceștia activități de socializare. Se desfăşoară activităţi 

de informare, consiliere, care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a 

valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru 

viaţa independentă. 

Pe parcursul derulării contractului s-a constatat o creștere a calității 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 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 perioada ianuarie-decembrie 2017, specialiștii din cadrul BMSSC au întocmit 13 rapoarte de 

monitorizare, din care rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite. 

✓ Obiectivul nr. 1 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creşterea calitatii serviciilor de 

îngrijire de bază pentru toți copiii/tinerii asistați, cu măsură de protecție specială la Serviciul de tip 

rezidential. 

Creşterea calității serviciilor de îngrijire de bază s-a realizat prin: 

- asigurarea condițiilor de locuit asemănătoare mediului familial, de bună calitate, securizate și 

corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitare; 
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- asigurarea de îmbrăcăminte, rechizite, echipamente și alte lucruri personale, care corespund 

individualității și nevoilor specifice ale fiecăruia; 

- alimentația corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ, ținându-se cont de vârsta 

fiecărui copil/tânăr, nevoile și preferințele acestora, conform standardelor de calitate în vigoare; 

- asigurarea dreptului la intimitate, spațiu personal și confidențialitate. 

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea nivelului de educație 

pentru toți copiii/tinerii, precum și reintegrarea socio-profesională a tinerilor aflați în Serviciul de tip 

rezidential.  

Creșterea nivelului de educație s-a realizat pentru toți copiii/tinerii prin: 

- înscrierea la o unitate de învățământ și asigurarea frecventării cursurilor școlare; 

- asigurarea ajutorului la teme, urmărindu-se obținerea unor rezultate școlare corespunzătoare 

potențialului de dezvoltare al fiecărui copil/tânăr, rezultatele școlare de până acum relevând o 

îmbunătățire semnificativă; 

- implicarea în activități de socializare și informare organizate de instituțiile de învățământ, activităţile 

educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult: pregătire şi orientare şcolară 

şi profesională; comunicare - socializare; autoîngrijire şi autogospodărire. 

✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea gradului de implicare a 

tuturor copiilor/tinerilor în activități recreative, de socializare și formare de deprinderi de viață 

independent. 

     Creșterea gradului de implicare a tuturor copiilor/tinerilor în activități recreative, de socializare și 

formare de deprinderi de viață independentă s-a realizat prin: 

- asigurarea oportunităţilor multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare precum: 

evenimente culturale, excursii, tabere, competiții sportive, programe creștine, slujbe religioase, plimbări 

cu bicicleta, acțiuni de ecologizare, aniversări ale zilelor de naștere, diferite alte evenimente, toate 

contribuind la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor/tinerilor ;  

- implicarea în activități gospodărești precum: întreținerea curățeniei și a ordinii în camerele personale, a 

spațiilor comune, amenajarea și întreținerea curții interioare, prepararea unor gustări, administrarea 

banilor, etc, toate acestea ajutând la dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.  

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017, asigurându-se condițiile și serviciile necesare 

integrării/reintegrării familiale, prin: 

- reevaluarea o dată la 3 luni a situației fiecărui copil/tânăr de către managerul de caz, urmărindu-se și 

încurajându-se menținerea legăturilor cu părinții, familia largită, prieteni și alte persoane importante 

pentru copil/tânăr; 

- asigurarea accesului copiilor/tinerilor la telefon, internet și chiar transportul acestora la domiciliul 

familiei în vederea menținerii legăturilor cu familia și prietenii astfel încât reintegrarea familială şi 

socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii. În cursul acestui an 1 

tânăr a fost reintegrat în familia naturală. 

Pe parcursul derulării celor două contracte, s-a constatat o creștere a calității vieții 

copiilor/tinerilor,  atât a îngrijirii de bază, a educației, socializării,  a condițiilor tehnico-materiale, dar şi 

a dezvoltării legăturilor de ataşament dintre copii şi personalul casei,  a integrării copiilor în mediul 

casei şi în comunitate. 

 Un grup de 14 adulți cu handicap – servicii contractate de către Primăria Zădăreni în baza 

contractului  de prestări servicii sociale nr. 137 din 30.12.2015. 

În perioada ianuarie-decembrie 2017, au fost întocmite 12 rapoarte de monitorizare, din care 

rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite: 
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✓ Obiectivul nr. 1 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creşterea calității îngrijirii de bază 

pentru 14 adulţi cu handicap; 

     Creşterea calității îngrijirii de bază s-a realizat prin: 

- asigurarea condițiilor de locuit asemănătoare mediului familial, de bună calitate, securizate și 

corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitare, dormitoarele sunt dotate corespunzător, 

asigurând spațiul necesar pentru fiecarui beneficiar;  spațiu destinat petrecerii timpului liber; curtea 

foarte mare le permite beneficiarilor să desfășoare diverse activități în aer liber în orice anotimp; 

- asigurarea dreptului beneficiarilor la intimitate, spațiu pesonal și confidențialitate; 

- oferirea suportului și asistenței adecvate nevoilor  proprii, în vederea asigurării unui stil de viață cât 

mai sănătos și active, a realizării activităţilor de bază ale vieţii.  

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, existând în centru condiții în vederea menținerii 

stării de sănătate a beneficiarilor. 

     Menținerii stării de sănătate este asigurată prin: 

- asistență medicală, personalul de specialitate din centru asigurând supravegherea stării de sănătate a 

beneficiarilor prin administrarea medicației corespunzătoare și a monitorizării permanente a stării de 

sănătate a fiecărui beneficiar;  

- asigurarea transportului pentru consultații medicale; 

✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, prin participarea activă a beneficiarilor la toate 

nivelurile şi în toate sferele vieţii cotidiene în vederea facilitării incluziunii sociale  pentru cei 14 adulţi 

cu handicap. Beneficiarii sunt încurajați în funcție de posibilități să întreprindă activităţi în afara 

centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, servicii 

medicale şi de recuperare, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. Centrul planifică, împreună cu 

beneficiarii, şi organizează periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova 

contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor.   

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017, prin participarea beneficiarilor la activități de 

integrare/reintegrare socială. Centrul deține spații destinate activitățiilor/terapiilor de 

integrare/reintegrare socială dotate corespunzător scopului acestora, iar personalul centrului 

coordonează programele de integrare/reintegrare socială. Beneficiarii participă la diverse activități și 

evenimente în comunitate precum și la cele desfășurate în cadrul centrului. Beneficiarii sunt vizitați de 

prieteni, vecini, și rude cu ocazia sărbătorilor, a zilelor de naștere sau cu alte ocazii.  

Până în prezent s-a constatat o creștere a calității 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 lot de 10 copii - servicii contractate de către Asociația Servicii Sociale Arad - Contract  de 

prestări servicii sociale nr. 8 din 21.03.2017 încheiat între Județul Arad reprezentat prin dl. Iustin 

Cionca, președinte al Consiliului Județean Arad și Asociația Servicii Sociale Arad. 

În perioada aprilie - decembrie 2017, au fost întocmite 9 rapoarte de monitorizare, din care 

rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite: 

✓ Obiectivul nr.1 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creşterea calității vieții și a 

serviciilor de îngrijire de bază pentru cei 10 copii, cu măsură de protecție specială, plasament la asistent 

maternal profesionist. Asistentele maternale asigură un mediu sănătos, sigur și stimulativ pentru copii. 

Locuințele asistentelor maternale sunt confortabile, bine întreținute, iar curățenia și igiena sunt 

menținute permanent. Sunt asigurate condiții de siguranță, funcționalitate și confort pentru toți copiii. 

Copiii au un aspect exterior îngrijit, îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată, le sunt asigurate materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive adecvate vârstei și sexului. 

Asistentele maternale se implică activ în stimularea și dezvoltarea jocurilor copiilor. Fiecărui copil îi 
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este asigurată o dietă care ține cont de nevoile sale de dezvoltare, precum și de preferințele sau 

specificul său cultural și religios. Copiii sunt înscriși la medic de familie din comunitate și primesc 

îngrijirea medicală care vine în întâmpinarea nevoilor lor de dezvoltare fizică, emoțională și socială. 

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se asigurarea nivelului de educare a 

celor 10 copii cu măsură de protecție specială, plasament la asistent maternal profesionist. Dezvoltarea 

educațională și socială a fiecărui copil este stimulată prin frecventarea unităților școlare și participarea la 

orice alte forme organizate de stimulare și educare. Toti copiii sunt inscrisi la o unitate de învățământ și 

le sunt supravegheate participarea regulată la procesul educativ, fiind sprijiniti prin oferirea 

echipamentului necesar și ajutorului la temele de casă. 

✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea gradului de implicare a 

celor 10 copii în activități culturale, de socializare și formare de deprinderi de viață independent. Sunt 

asigurate accesul și participarea la activități variate și eficiente, conform nevoilor specifice fiecărui 

copil. Copiilor le sunt asigurate educația, activități de recreere și socializare care contribuie la 

dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială și emoțională. Copiii sunt ajutați să-și dezvolte aptitudinile, 

deprinderile și cunoștințele necesare vieții de adult. 

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017, realizandu-se asigurarea unei intervenții 

specializate în scopul reluării și menținerii legăturii cu părinții, familia lărgită. Copiii sunt sprijiniți în 

menținerea relațiilor personale și a contactelor directe cu părinții, rudele precum și alte persoane față de 

care au dezvoltat legături de atașament. 

 Un lot de 11 copii/tineri – servicii contractate de către Fundația Creștină ”Angelis” - Contract de 

prestări servicii sociale nr. 73 din 30.06.2017 încheiat între Consiliul Județean Arad, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Fundația Creștină ”Angelis”.  

În perioada august - decembrie 2017, specialiștii din cadrul BMSSC au întocmit 5 rapoarte de 

monitorizare, din care rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite conform mențiunilor de mai jos. 

 Un lot de 11 copii/tineri – servicii contractate de către Fundația Umanitar Creștină „Speranța” - 

Contract de prestări servicii sociale nr. 105 din 25.07.2017 încheiat între Consiliul Județean Arad, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Fundația Umanitar Creștină 

„Speranța”.  

În perioada august - decembrie 2017, specialiștii din cadrul BMSSC au întocmit 5 rapoarte de 

monitorizare, din care rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite astfel: 

✓ Obiectivul nr. 1 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creşterea calității serviciilor 

de îngrijire de bază pentru copiii/tinerii asistați, cu măsură de protecție specială la serviciul de tip 

rezidențial. Copiilor le este oferit un mediu de tip familial, corespunzător nevoilor lor specifice 

de viaţă şi îngrijire. Cele două fundații asigură: 

- condiții de locuit asemănătoare mediului familial, de bună calitate, securizate și corespunzătoare din 

punct de vedere igienico-sanitare, asigură o alimentație corespunzătoare calitativ și cantitativ, ținându-se 

cont de vârsta fiecărui copil/tânăr, nevoile și preferințele acestora.  

- servicii medicale, stomatologice sau alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăţii şi educarea în 

spiritul unui mod de viaţă sănătos;  

- necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi bani de buzunar, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil. 

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea nivelului de educație 

pentru toți copiii/tinerii, astfel: 

- copiii beneficiază, în cadrul şi în afara serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, de 

activităţile educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult; 
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- copiii/tinerii participă activ la viaţa cotidiană din cadrul serviciului de tip rezidenţial, precum şi la 

luarea deciziilor în privinţa viitorului lor; 

- înscrierea/frecventarea tuturor copiilor/tinerilor a unei unități/forme de învățământ, în funcție de 

vârstă;  

- asigurarea ajutorului la teme prin personalul de specialitate, urmărindu-se obținerea unor rezultate 

școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare al fiecărui copil/tânăr;  

- asigurarea pregătirii corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea 

familială şi/sau socio-profesională. 

✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creșterea gradului de 

implicare a tuturor copiilor/tinerilor în activități recreative, de socializare și formare de 

deprinderi de viață independentă, prin: 

- asigurarea oportunităţilor de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare precum: evenimente 

culturale, excursii, tabere, competiții sportive, programe creștine, slujbe religioase, plimbări cu bicicleta, 

acțiuni de ecologizare, aniversări ale zilelor de naștere, diferite alte evenimente, toate contribuind la 

dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor/tinerilor;  

- implicarea în activități gospodărești precum: întreținerea curățeniei și a ordinii în camerele personale, a 

spațiilor comune, amenajarea și întreținerea curții interioare, prepararea unor gustări, administrarea 

banilor, etc. 

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se asigurarea condițiilor și 

serviciilor necesare pentru menținerea legăturii cu părinții, familia lărgită în vederea 

integrării/reintegrării  în familie, prin: 

- oferirea de sprijin şi încurajarea menţinerii legăturii cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane 

importante sau apropiate faţă de copii/tineri;  

- copiilor/tinerilor li se asigură accesul  la telefon, internet și chiar transportul acestora la domiciliul 

familiei în vederea menținerii legăturilor cu familia și prietenii, astfel încât reintegrarea familială şi 

socio-profesională să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii. 

 Un grup de 10 adulți cu handicap – servicii contractate de către Fundația Misiunea Creștină 

Română ”CASA SPERANȚEI” SEBIȘ - CASA NOASTRĂ-PĂULIȘ - Contract de prestări servicii 

sociale nr. 111 din 09.08.2017, înregistrat la Consiliul Județean Arad cu nr. 13675/09.08.2017, 

încheiat între Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Arad și Misiunea Creștină Română ”CASA SPERANȚEI”. 

În perioada septembrie - decembrie 2017, au fost întocmite 4 rapoarte de monitorizare, din care 

rezultă faptul că obiectivele au fost îndeplinite: 

✓ Obiectivul nr. 1 a fost realizat în cursul anului 2017, realizându-se creşterea calității îngrijirii de bază 

pentru 10 adulţi cu handicap. Creşterea calității îngrijirii de bază s-a realizat prin asigurarea condițiilor 

de locuit de bună calitate, securizate și corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitare, 

dormitoarele sunt dotate corespunzător, asigurând spațiul necesar pentru fiecarui beneficiar; spațiu 

destinat petrecerii timpului liber; asigurarea dreptului beneficiarilor la intimitate, spațiu pesonal și 

confidențialitate. 

✓ Obiectivul nr. 2 a fost realizat în cursul anului 2017, existând în centru condiții în vederea menținerii 

stării de sănătate a beneficiarilor. Menținerea stării de sănătate este asigurată prin: 

- asistență medicală, personalul de specialitate din centru asigurând supravegherea stării de sănătate a 

beneficiarilor prin administrarea medicației corespunzătoare și a monitorizării permanente a stării de 

sănătate a fiecărui beneficiar;  

- asigurarea transportului pentru consultații medicale. 
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✓ Obiectivul nr. 3 a fost realizat în cursul anului 2017, prin participarea activă a beneficiarilor la toate 

nivelurile şi în toate sferele vieţii cotidiene în vederea facilitării incluziunii sociale  pentru cei 14 adulţi 

cu handicap. Beneficiarii sunt încurajați în funcție de posibilități să întreprindă activităţi în afara 

centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, biserica, 

servicii medicale şi de recuperare, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.  

✓ Obiectivul nr. 4 a fost realizat în cursul anului 2017, prin participarea beneficiarilor la activități de 

integrare/reintegrare socială. Beneficiarii participă la diverse activități și evenimente în comunitate 

precum și la cele desfășurate în cadrul centrului. Beneficiarii sunt vizitați de prieteni, vecini, și rude cu 

ocazia sărbătorilor, a zilelor de naștere sau cu alte ocazii.  

     

Situația beneficiarilor pe parcursul anului 2017: 

Nr. 

Crt. 

Organizație/ 

instituție 

Existenți la 

 01.01.2017 

Intrări Ieșiri Existenți la  

31.12. 2017 

1 Primăria Comunei  

Zădăreni Căminul de 

 Bătrâni 

14 Total – 2 

2 octombrie 

(transfer) 

Total – 2 

1 – deces (octombrie) 

1 – ieșire din sistem 

(octombrie) 

14 

2 Asociația „Maria din  

dragoste pentru copii” 

Pâncota 

11 Total – 1 

1 – nov (intrare) 

 

Total – 1 

1 – aug (ieșire din  

sistem prin căsătorie) 

11 

3 Asociația „Căminul de 

Bătrâni și Casa de copii 

MMC” Frumușeni 

22 Total – 0 

 

 

Total – 1 

1 – mai (transfer) 

 

21 

(contract încheiat în 

17.08.2017) 

4 Asociația Servicii Sociale 

Arad 

10(contract 

demarat din 

13.04.2017) 

Total – 2 

2 octombrie 

(transfer) 

Total – 2 

2 – aug (transfer) 

10 

5 Fundația Creștină „Angelis” 

Beliu 

11(contract 

demarat din 

01.08.2017) 

Total – 3 

3 – dec (transfer) 

 

Total – 3 

1 – nov (transfer) 

 

1–nov(plasament 

familial) 

1 – dec (reintegrare 

familie) 

11 

6 Fundația Umanitar 

Creștină„Speranța” 

Vladimirescu 

11(contract 

demarat din 

16.08.2017) 

Total – 1 

1 – sept (transfer) 

Total – 1 

1 – sept (transfer) 

11 

7 FundațiaMisiunea Creștină 

Română „Casa Speranței” 

Păuliș 

10(contract 

demarat din 

01.09.2017) 

Total – 1 

1 – sept (transfer) 

Total – 1 

1 – sept (transfer) 

10 

8 Fundația„Căminul  

Speranței” Vinga 

30 Total – 3 

1 – mai (transfer) 

1 – iunie (transfer) 

1 – sept (transfer) 

Total – 7 

1ianuarie (transfer) 

1martie (deces) 

1febr (deces) 

2sept(transfer) 

2oct(transfe )– 

26 

(contract încheiat în 

16.10.2017) 
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PROGRAME EDUCATIV-PREVENTIVE 
 

 Pe parcursul anului 2017 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: 

Centrul de Terapie și Recuperare pentru Copii „Ghiocelul” 

• participarea la Slujba de Bobotează de la Mănăstirea Bodrog. 

• activitatea cu Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, dedicată Sărbătorii 

Floriilor urmată de o activitate creativă  cu copiii din Programul de zi al centrului 

• organizarea unei întâniri de lucru dintre Asociaţia „Autismul-un viitor mai bun”, specialişti de la 

Centrul „Ghiocelul” Arad, de la C.R.R.C.D. Arad şi părinţi;     

• vizionarea spectacolul cu tema „Scufiţa roşie” pregătit de un grup de voluntari de la Asociaţia 

„Tineri cu iniţiativă”; 

• Ziua Asistenţei Sociale, au fost expuse fotografii artistice (executate de Ciprian Hord) din 

activitatea instituţiei şi ale centrelor, printre care şi ale unor beneficiari de la „Ghiocelul”. 

• Ziua Mondială a Sindromului Down şi Ziua Mondiala a Asistenţei Sociale, a avut loc o activitate 

în colaborarea cu Asociaţia „Down Art” 

• spectacol cu ocazia Sărbătorii Paştelui susţinut de elevii clasei pregătitoare de la Şcoala 

„Sf.Ierarh Nicolae” Arad, Liceul Teologic Penticostal Arad 

• activitate recreativă în afara centrului -beneficiari ai centrului, însoţiţi de părinţii lor şi de un 

angajat al centrului au vizionat la Cinema City (Atrium Mall Arad) un film de desene animate; 

• activitate multiculturală coordonată de dl.Stelian Ienci de Organizaţia Tinerilor cu Iniţiativă - 

Filiala Arad 

• Ziua Internațională a Copilului la Smiley Club Arad s-a oferit copiilor un program distractiv-

recreativ 

• activitate plastică/creativă a elevilor Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad dedicată 

beneficiarilor centrului cu ocazia „Zilei de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi”; 

• Campania socială „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” - activitate ce face parte din cadrul 

Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC), iniţiată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice cu sprijinul elevilor Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad; 

• Marcarea „Zilei de solidaritate cu persoanele cu dizabilităţi”-s-a facut prin participarea 

beneficiarilor centrului la serbarea copiilor de la CRRCD Arad; 

• In luna decembrie 2017 au avut loc mai multe activitati, Program de colinde susţinut de elevi ai 

Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Serbare de Crăciun împreună cu elevii Licelului Penticostal 

Arad, Serviciul Social al Episcopiei Române, studenţi ai UAV Arad, Ricardo Caria; Program muzical ai 

elevilor Colegiuluide Arte „Sabin Drăgoi” Arad dedicat beneficiarilor centrului, Program de colinde 

susţinut de elevi ai Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta. 

• Sărbătorirea a 14 zile de naştere a benefeciarilor, împreună cu membri din familiile acestora. 

  

http://www.admitereliceu.ro/institutie/colegiul-tehnic-de-constructii-si-protectia-mediului-arad
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJz6un3q7YAhVPPFAKHcUUDhYQFgg6MAI&url=https%3A%2F%2Fghibabirta.ro%2Fistoric%2F&usg=AOvVaw3RkeOi15nrY9CgWLddtziC
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Centrul Reabilitare și Recuperare Copii cu Dizabilități   

• Pe parcursul  acestui an, beneficiarii centrului au participat la petrecerile şi mesele festive 

organizate cu ocazia zilelor de naştere, serbarea Primăverii, sărbătorilor Pascale, Ziua Internaţională  a 

Copiilor, Ziua Inernaţională de Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilităţi, Serbarea de Moş Nicolae. 

• Cu ocazia sosirii primăverii, a fost organizată serbarea ,,Dansul majoretelor” susţinut de 

beneficiarii centrului, ajutaţi de personal. 

• Ziua internaţională a copilului a fost aniversată atât prin cântece, poezii şi organizarea unei 

întreceri sportive în cadrul centrului, iar o  parte din copiii centrului au participat şi la evenimentele 

organizate în comunitate. 

 

    

 

Centrul de Plasament Oituz 

• copiii/tinerii, centrului  au fost angrenati într-un proiect educational și de socializare cu alti copii 

• dezvoltarea de abilitati de munca in echipa cu tinerii din cadrul Asociatiei Aradul Prospera, 

confectionare de martisoare pentru 1 Martie si felicitari pentru 8 Martie. 

• Program educativ in cadrul centrului în parteneriat cu studentii de la UAV Arad desfasurarea a 

diverse activitati cu  copiii. 

• Copiii/tinerii au participat la diferite cursuri (coafura, cosmetica, dans)  fiind  implicati in diferite 

proiecte. 

• Participare la proiectul Vacanta activă, din luna iulie si pana in decembrie, diferite activitati  

extrascolare:  au vizitat muzeul jucariilor, au participat la teatru stradal, au fost la ștrandul de la Padurice 

și de la Sofronea 

• Participare în tabăra de la Moneasa și Căsoaia. 

• Aniversarea zilelor de naștere ale beneficiarilor 
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• Activități specifice cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

 

    
 

 

CCTF Santana  

• Participare la activitatea ,,Prelucrarea drepturilor si responsabilitatilor copiilor,, activitate la care 

a participat un nr. de 30 copii 

• Participare la activitatea de informare privind consumul de substante interzise, alcool si tutun in 

colaborare cu Centrul Multifunctional de Educatie si Consiliere, Centrul de Prevenire si Evaluare 

Antidrog Arad – activitate la care au participat copiii din cadrul CTF Santana si Zabrani.Au participat un 

numar de 20 copii. 

• În cadrul centrului s-au desfasurat activitati de confectionare a martisoarelor la care au participat 

copiii din cadrul CTF Santana 

• Tinerii au participat la  la Sarbatoarea de Fasching organizată de școală- secția germană 

• Tinerii au participat  la conferinta cu tema ,,Semnificatia sarbatorii religioase Buna Vestire,, 

organizata la Sala Polivalenta Arad 

• Tinerii din cadrul CTF Sântana au sarbatorit Saptamana Globala 

• S-au desfășurat activități în colaborare cu elevii de la Liceul Astra Vagoane Arad , tinerii au fost 

în tabără la mare 

• Organizarea activităților cu ocazia Campaniei “Abuzul Frânge Inimi,, 

• Participare la Ziua persoanelor cu dizabilități mentale, activitate organizată de Asociația Integra 
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 Casele de Tip Familial Lipova  

• În fiecare casă s-au desfașurat acțiuni de instruire, organizate împreună cu Poliția Lipova, 

Jandarmeria Lipova privind prevederile legale și a normele de conviețuire socială. S-a organizat o 

întâlnire cu tinerii la care au participat specialiștii compartimentului și a reprezentanți ai Inspectoratului 

Județean de Jandarmi Arad, cu tema-Educatie pentru o viață responsabilă 

•  Participarea a 4 tineri împreună cu Parohia romano-catolică Lipova în Ungaria, în cadrul 

proiectului Firimiturile se dăruiesc. 

• Un număr de patru fete au participat într-o excursie de 4 zile la Viena. 

• Serbare Balul Primăverii organizată la Centrul Recreeativ Lipova, CTF a prezentat un program 

de cantece și poezii, au participat 10 copii cu vârsta cuprinsă între 8-11 ani. 

• Copiii de la Casele Curcubeul, Prietenia și Kilzer au fost vizitați și angrenati în activități sportive 

de tineri voluntari de la Tabăra Mia. Copiii din compartiment au participat la activități sportive și 

socializare, împreună cu reprezentanții Taberei Mia la sala de sport a orașului, în baza parteneriatului cu 

Biserica Crestină Baptistă Radna. 

• Participarea în tabără la Șistarovăț împreună cu alți colegi de școală, organizată de Parohia 

Româno-Catolică Lipova 

• Acțiune de ecologizare a orașului, activitate organizată de Primăria Lipova, împreună cu ONG-

urile din oraș 

• Copiii au participat la Bisericile din oras cu ocazia Sarbatorilor Pascale,in fiecare casa s-a 

pregatit meniu special de sarbatoare si fiecare copil a primit un cadou care a constat in dulciuri 

• Participare în calitate de concurenți, în orașul Vulcan la Festivalul ,,Fii Star în țara ta,, 

• Copiii din cadrul compartimentului au participat împreună cu un grup de voluntari din America 

la activități de socializare și recreere în orașul Lipova. 

• S-a organizat tabără la mare, Costinești și Eforie Sud pentru un număr de 52 copii. 

• S-a organizat cu aportul Bisericii Baptiste Radna Tabăra Mia din Șiștarovăț unde au participat 72 

copii din cadrul compartimentului. 

•  Tineri din Casa Prietenia au participat într-un program al Liceului Sever Bocu în Portugalia, 51 

copii au participat în cadrul programului Vacanta activa la CPC Arad, 20 copii au participat in tabara la 

Varnita, 5 copii au participat la Casoaia cu sprijinul CJ Arad 

• De Ziua Națională a României copiilor li s-a organizat o masă festivă la restaurant 

• S-a organizat Serbarea de Craciun la restaurantul Faleza Muresului urmata de o masa festiva 

• Un grup de copii au colindat în seara de Ajunul Crăciunului în comunitate și în ziua de Crăciun 

au participat la biserici - Ortodoxă, Baptistă, Penticostală și Catolică. 

• Un număr de 12 copii de la casa Kilzer au participat în tabăra la Moneasa. 
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Complexul de Servicii Sociale Ineu  

În timpul anului 2017 au avut loc: aniversări ale zilelor de naștere, activități recreactive, de socializare și 

sportive 

• Organziarea serbării de 8 martie 

• Copiii au vizitat  Manastirea Tamand, au participat la slujbele legate de sarborile pascale, masa 

festiva in ziua de Paste 

• Cu ocazia zilei de 1 iunie beneficiarii au iesit la strand Madaras 

• S-a organizat tabăra la Arieșeni pentru beneficiari, tabăra la mare - Eforie, ieșiri la ștrand 

Madaras – toti beneficiarii,  tabăra Căsoaia – toți beneficiarii CSS 

• Zilele orasului Ineu-au paricipat toti beneficiarii 

• Excursie la un centru de hipism în județul Timis –iulie –beneficiarii casei Bocsig 

• În luna august s-a organizat tabara la Rosia de care s-au bucurat beneficiarii de la Casa sf 

Elisabeta 

• Tinerii au participat la spectacole la Casa de Cultură, cu diferite ocazii. 

• În cadrul caselor s-au desfășurat activități cu ocazia Zilei”Drepturile copilului” 

 

   
 

Centrul de Plasament Zădăreni 

• Confecţionare de mărţisoare și felicitări pentru  1 Martie, respectiv 8 Martie 

• Vizită la Muzeul Jucăriilor în Arad , str. Preparandiei 

• Participare la tabără la Eforie – Nord.              

• Aniversările zilelor de naștere 

• Participare la un concurs cu ocazia ,,Zilei internaţionale a drepturilor copilului.,, 
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Centrul de Recuperare Lipova 

În decursul anului 2017 tinerii au beneficiat de activități de socializare: ieșiri în natură, picnicuri, ieșiri 

în comunitate. Au avut loc activități comune cu părinții sau cu copiii de la grădinița PN2 Lipova. 

 

    
 

Activități cu caracter educativ-preventiv pentru copiii asistați în cadrul Ludotecii din incinta 

secției de Pediatrie II 

În perioada 01.01.2017-30.11.2017 au beneficiat de servicii specializate un număr de 559 de copii 

internați, cu scopul facilitării perioadei de tranziție până la externare/vindecare.  

 

“19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor” 

01.11.2017 – 19.11.2017 

Campania s-a desfășurat în Arad, Sântana, Lipova, în cadrul unei campanii naționale în parteneriat cu 

FICE Romania. Campania desfasurata la nivelul judetului Arad s-a desfasurat sub motto-ul „Abuzul 

frânge inimi”,  dupa următorul program:  

În Sântana, în data de 07.11.2017, au participat 39 de persoane adulte din diferite medii instituționale 

care intră în contact direct cu copiii (Instituții de învățământ, Politia, Primaria, DGASPC, ONG-uri) și 

21 de copii din sistemul de protectie public și privat al copilului. 

În Arad, în data de 09.11.2017, au participat 56 de persoane adulte din diferite medii instituționale care 

intra în contact direct cu copiii (Școala gimnazială, Licee, Poliție, Primărie, DGASPC, ONG-uri) și 28 

de copii din sistemul de protecție public și privat a copilului Arad, precum și elevi din diferite școli și 

licee. 
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În Lipova, în data de 15.11.2017, au participat 33 de persoane adulte din diferite medii instituționale 

care intra în contact direct cu copiii (Instituții de învățământ, Politia, Primaria, DGASPC, ONG-uri)  și 

52 de copii din sistemul de protecție public și privat a copilului Arad, precum și elevi din diferite școli și 

licee. 

Au fost împărțite peste 400 de materiale promoționale.  

 

Campania umanitară “Trăieşte Magia Crăciunului, Dăruind!” Ediția a V-a 

 

Pentru derularea campaniei se colectează donatii ce constau în articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, 

produse igienico-sanitare, alimente neperisabile, dulciuri, pentru copii nou-nascuti, produse electro-

casnice și tratamente medicale. 

Scopul acestei campanii a fost de ajutorare a 50 de familii nevoiașe din județul Arad prin oferirea de 

îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, pampers, produse igienico-sanitare, alimente neperisabile de baza si 

dulciuri  

Astfel, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare care s-au alăturat campaniei noastre, am reuşit să sprijinim  

600 de familii nevoiaşe cu peste 1000 de copii din judeţul Arad. Împreună am reușit să oferim un strop 

din magia sărbătorilor de iarnă  în sufletele copiilor și a familiilor acestora.  

 Donațiile au ajuns în casele familiilor nevoiașe din 29 de localități din județul Arad 

 

PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE, 

PROPUSE SPRE FINANȚARE ȘI AFLATE ÎN 

MONITORIZARE 
 

PROIECTE FINALIZATE 
“Gala persoanelor cu dizabilități“ 

(18-19 octombrie 2017) 

 

Ca o recunoaștere a parteneriatului solid derulat la nivelul instituției cu organizațiile 

neguvernamentale și persoanele cu dizabilități care activează în domeniu, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Arad a organizat la Arad cu sprijinul Consiliului Județean și Consiliului 

Național al Dizabilității România, în luna octombrie, Gala Persoanelor cu Dizabilități. 

Valoare proiectului: 10.000 lei 

Finanțare prin:  Centrul Cultural Județean Arad 

Grupul ţintă al proiectului a fost format din: persoane cu dizabilități, familiile şi aparţinătorii 

persoanelor cu dizabilități, persoane resursă sau alte persoane din comunitate, instituții publice și 

organizații neguvernamentale dedicate acestora, comunitatea locală din țără și străinătate. 

Descriere: Gala a fost organizată în premieră în județul Arad și a avut ca scop promovarea egalității de 

șanse, nediscriminarea și crearea unui spațiu optim pentru a promova oameni care au dorit să-și aducă 

contribuția la îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități. Un plus valoare evenimentului a fost dat de 

faptul că, acesta a evidențiat povești ale participanților privind experiența lor de viață, realizări, exemple 
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de reușită, au fost prezentate terapii inovative, au fost promovate noi tehnologii sau terapii și alte 

activități întreprinse de cei cu dizabilități și de cei ce se dedica persoanelor cu dizabilități. 

Participanți la eveniment: 

În data de 18.10.2017 au fost prezente 235 de persoane. 

În data de 19.10.2017 au fost prezente 250 de persoane. 

 

 

PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE:  

“sTEP - Together for best practice” 

 

Obiectivul  general al proiectului constă în cooperarea transfrontalieră durabilă între cele 3 instituții: 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Szociális, Gyermekvedelmi 

Kőzpont és Terűleti Gyermekvedelmi Syakszolgalat – Békés Megye și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

pentru creșterea calității serviciilor oferite copiilor din sistemul de protecție. 

Valoare proiectului: 205.832,98 

Finanțare: prin Programul Interreg V-A România-Ungaria  

Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni, Prioritatea de 

investiţii: 11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi 

instituţii; 1) Cooperarea pentru instituții. 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:  

Personalul de specialitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad; 

Personalul de specialitate din cadrul Szociális, Gyermekvedelmi Kőzpont és Terűleti Gyermekvedelmi 

Szakszolgalat – Békés Megye; 

Personalul de specialitate din cadrul Universității Aurel Vlaicu Arad și studenți. 

Descriere: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a făcut demersurile 

necesare  să acceseze o finanțare nerambursabilă pentru proiectul ”sTEP - Together for best practice” în 

parteneriat cu Szociális, Gyermekvedelmi Kőzpont és Terűleti Gyermekvedelmi Szakszolgalat – Békés 

Megye, partener maghiar și Universitatea Aurel Vlaicu Arad. Proiectul a fost încărcat pe o platformă 

online în data de 30.09.2017. 

Activitățile vizate constau în: schimb de experiență și bune practici, programe de dezvoltare comune, un 

studiu-model de cooperare instituțională și implementare de bune practici identificate, două evenimente 

de cooperare pentru schimbul de modele de bune practici. 

Durata estimată a proiectului este de 1 an. 

Data estimată a începerii proiectului: 01.04.2018 și data estimată a finalizării proiectului: 31 martie 

2019. 

Bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad: 75.331,62 Euro 

Contribuția proprie a DGASPC Arad în cadrul proiectului este de 2% din bugetul DGASPC Arad, 

respectiv: 1.507,38 Euro. 

 

PROIECTE PILOT  
“Sistem Integrat de Date” 

 

În domeniul asistenței sociale, un proiect de mare impact, realizat în anul 2017, îl reprezintă 

corelarea bazelor de date ale unor instituții publice cu care interacționează persoanele cu handicap. 

Proiectul beneficiază de susținerea Consiliului Județean și este o premieră națională.  
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La baza proiectului a stat nevoia de a identifica cele mai bune soluții privind asigurarea 

implementării unui sistem unitar şi integrat de obținere a drepturilor și facilităților acordate, în baza 

legii, persoanelor cu dizabilități din județul Arad. Proiectul vizează interconectarea sistemelor și bazelor 

de date aparținând DGASPC Arad, SC Recons SA, Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară, 

Direcția Venituri-Primăria municipiului Arad, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere, Oficiul Județean pentru Cadastru și într-o primă etapă primăriile Pecica, Șiria, Buteni, Târnova, 

Lipova, Hălmagiu, Vinga și Sântana. Soluţia propusă constă în crearea unui sistem informatic integrat 

care să interconecteze instituțiile cu care persoanele cu diazbilități intră în contact pentru a-și dobândi 

drepturile și facilitățile ca urmare a încadrării în grad de handicap. După eliberarea certificatului de 

încadrare, prin prelucrarea electronică a datelor, procedurile se vor simplifica spre folosul tuturor 

beneficiarilor. 

 

PROIECTE AFLATE ÎN MONITORIZARE  

ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE 
 

“Extinderea și reabilitarea Centrului de îngrijire și asistență Pecica” 

Perioada de sustenabilitate: 2012-2017 

Finanţare: 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 

Valoarea proiectului: 3.497.648 lei 

Scop: Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Pecica. 

Principalele activităţi care s-au realizat în cadrul proiectului au fost: 

Reabilitarea și extinderea centrului; dotarea cu echipament şi aparatură. 

În cursul anului 2017 s-a monitorizat realizarea indicatorilor aprobați prin contractul de finanțare.  

 

“Extinderea serviciului de evaluare și îngrijire a copilului care săvârșește fapte penale prin 

înființarea unui centru multifuncțional de consiliere și educație” 

Perioada de sustenabilitate: 2013-2018 

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. 

Valoarea proiectului: 2.445.869 lei 

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, copii 

migraţi, traficaţi şi copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din judeţul Arad. 

Scop: Dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul judeţului Arad în vederea promovării incluziunii sociale 

a grupului vulnerabil de copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, copii migraţi, traficaţi şi 

copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate, prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 

sociale destinate acestor categorii de beneficiari.  

Principalele activităţi care s-au realizat în cadrul proiectului au fost: 

Reabilitarea şi modernizarea clădirii; 

Dotarea cu mobilier; 
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Dotarea cu echipament şi aparatură IT; 

Promovarea proiectului. 

În cursul anului 2017 s-a monitorizat realizarea indicatorilor aprobați prin contractul de finanțare.  

 

“Extinderea și reabilitarea Centrului de Criză” 

Perioada de sustenabilitate: 2015-2019 

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 

Valoare proiectului: 3.321.865,37 lei 

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

reabilitarea unui Centru de Criză. 

Grupul țintă al proiectului: 11 copii, 3 cupluri de mame cu copii, 11 adulţi 

În cursul anului 2017 s-a monitorizat realizarea indicatorilor aprobați prin contractul de finanțare.  

 

“Egalitate de șanse la o viață împlinită” 

Perioada de sustenabilitate: 2015-2019 

Finanțare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Partener: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare 

Axa prioritară: 6. Promovarea incluziunii sociale 

Domeniul major de intervenţie: 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe 

piaţa muncii  

Perioada de monitorizare: 2015-2018 

Valoare proiectului: 2.255.667,00 lei 

Scop: Facilitarea integrării sociale și a accesului pe piaţa muncii pentru persoane aflate în risc de 

marginalizare şi excluziune socială. 

În cursul anului 2017 s-a monitorizat realizarea indicatorilor aprobați prin contractul de finanțare.  

 

“Prevenirea sarcinii nedorite în județul Arad” 

Perioada de sustenabilitate: 2016 - 2019 

Finanţare: Programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială.  

Scop: Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați. 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 institutii ale 

statului.  

Descrierea proiectului: Coordonatorul proiectului a fost Fundatia SERA România în parteneriat 

cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad-promotor local al acestuia. 

DGASPC Arad pin speciliștii puși la dispoziție: a identificat beneficiarii proiectului; a evaluat nevoile 

individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane; - a dezvoltat parteneriate interinstituționale și 

intersectoriale; a aplicat programe specifice pentru depășirea situației de dificultate în care s-a găsit 

beneficiarul proiectului; a asigurat mediatizarea proiectului, a asigurat popularizarea metodelor 

contraceptive la nivelul județului, precum și a aspectelor legate de anatomia și fiziologia reproducerii; a 

asigurat accesul beneficiarilor proiectului la cabinetele de planning familial, unități sanitare etc. În 
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cursul anului 2017 au fost oferite serviici specializate unui număr 447 de persoane aflate în situație de 

risc. 

În cursul anului 2017 s-a monitorizat realizarea indicatorilor aprobați prin contractul de finanțare.  

 

“EDUC-PLUS- Formare permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor 

din sistemul de protecție” 

Perioada de sustenabilitate: 2016-2020 

Finanțare: Apelul COERENT - Programului RO 10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale 

şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014). 

Valoarea proiectului: Bugetul proiectului a fost de 762,190.00 lei valoarea totală a costurilor eligibile, 

reprezentând: 583,075.35 lei valoarea grantului SEE provenind din sursă externă; 102,895.65 lei 

cofinanțare publică inclusă în finanțarea nerambursabilă; 76,219.00 lei cofinanțare privată (contributia 

CRIPS). 

Descrierea proiectului: Proiectul a fost implementat de Centrul de Resurse și Informare pentru 

Profesiuni Sociale CRIPS în parteneriat cu instituții cu atribuții în domeniul social și 8 regiuni ale țării. 

Proiectul s-a derulat, în perioada 26 mai 2015 – 31 octombrie 2016, la nivelul următoarelor 8 regiuni ale 

țării: Municipiul București-sector 1 (Regiunea București Ilfov) și în județele Cluj (Nord-Vest), Arad 

(Vest), Mehedinți și Vâlcea (Sud-Vest), Alba și Mureș (Centru), Argeș (Sud), Buzău (Sud-Est), Bacău 

(Nord-Est). În cursul anului 2017, DGASPC Arad în parteneriat cu Centrul de Resurse și Informare 

pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) a continuat seria cursurilor de formare a personalului educativ care 

lucrează cu beneficiarii în centrele aflate în subordinea instituției. După ce în cursul anului trecut au fost 

formați educatorii din Casele de Tip Familial Lipova, formarea a continuat prin derularea de cursurile de 

specializare (120 de ore) în ocupația de educator specializat, în luna aprilie, la Complexul de Servicii 

Sociale Ineu, grupul cursanților fiind alcătuit din 21 de angajați, specializați în lucrul cu copiii din 

sistemul rezidențial. 

În cursul anului 2017 s-a monitorizat realizarea indicatorilor aprobați prin contractul de finanțare.  

 

CONCLUZII 
 

Rezultatele obținute în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și în domeniul 

protecției persoanelor adulte, în cursul anului 2017, se regăsesc în cele ce urmează: 

 

SERVICII OFERITE COPIILOR AFLAȚI IN DIFICULTATE 

 Servicii oferite în domeniul managementului de caz 

În urma analizei efectuate asupra evoluției numărului de copii care au beneficiat de servicii de 

management de caz, se poate observa o ușoară scădere a numărului acestora în anul 2017, față de anul 

trecut, de la 1.426 la 1.310 cazuri.  

Se înregistrează o scădere a încetării măsurii de protecție specială, în anul 2017, față de anul 

2016, de la 235 la 186 copii.  
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 Servicii oferite în domeniul planificare familială şi educatie contraceptivă 

Se constată o creștere a numărului de cazuri instrumentate pe palierul serviciilor de planificare 

familială și educație contraceptivă, în ultimii patru ani, de la: 129 de cazuri (anul 2014), 231 de cazuri 

(anul 2015), 368 de cazuri (anul 2016) la 475 de cazuri (anul 2017). 
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 Servicii de monitorizare a femeii gravide 

În cursul anului 2017, se constată o continuă scădere a cazurilor de femei gravide și minore 

însărcinate, care au beneficiat de servicii specializate de monitorizare și sprijin, comparativ cu anii 

anteriori, de la 339 în anul 2015, 240 de cazuri în anul 2016 la 149 de cazuri. 
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 Servicii de prevenire a separării copilului de familie și a copilului părăsit în unităţile 

sanitare 

În ceea ce priveşte domeniul prevenirea separării copilului nou-născut de familia sa, desfăşurată 

pentru copiii părăsiţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Secţia Clinică Obstetrică – 

Ginecologie și Secția Pediatrie, au fost instrumentate , în anul 2017, 68 cazuri de prevenire a separării 

copilului de familia sa. Comparând cu anii precedenți a scăzut numărul de cazuri în care a fost necesară 

intervenția specialiștilor noștrii. 

Centrul Maternal a venit în anul 2017, în sprijinul mamelor cu copii de vârstă mică, aflate în 

dificultate, prin acordarea de servicii  de protecție rezidențială  pe o perioadă determinată de timp, pentru 

35 beneficiari asistați (18 copii însoțiți de 17 mame). Se constată o ușoară creștere  a numărului de 

mame și copii cărora li s-au oferit servicii întru-un centru specializat, comparative cu anul 2016 când au 

fost asistate 30 de cazuri noi ( 17 copii însoțiti de 13 mame). În același timp s-a acordat servicii de 

protecție rezidențială și monitorizare pentru un total de 75 de beneficiari din care 44 copii şi 31 mame.  

 

 Servicii oferite copiilor cu comportament predelincvent și copiilor care săvârșesc fapte 

penale și nu răspund penal 

 În anul 2017 s-au acordat servicii specializate pentru 190 de copii cu comportament 

predelincvent și copiilor care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal. În perioada 01.01.-31.12.2017 

au fost luate în evidență în urma sesizărilor, în cadrul Centrului Multifuncțional 42 de cazuri noi de 

copii cu comportament deviant. În anul 2017 a crescut numărul de cazuri instrumentate, comparativ cu 

anii precedenți când în 2016 erau 101 cazuri instrumentate, iar în anul 2015 erau 111 cazuri 

instrumentate. 
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 Servicii oferite copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

În urma desfăşurării activităţilor specifice au fost luate în evidență 1899 de cazuri de copii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate, responsabilitatea DGASPC constând în centralizarea 

cazurilor de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

 

 Servicii oferite copilului traficat, migrat sau repratriat 

În ceea ce privește copilul migrat, traficat și repatriat în urma activităților desfășurate, în anul 2017 

au fost luate în evidență un număr de 135  cazuri. Se observă o fluctuație a numărului cazurilor care au 

parvenit serviciilor specializate ale institutiei pentru: suspiciune victime trafic de persoane (de la 17 

cazuri la 6), copii, cetăţeni români, întorşi de la frontieră, care nu întruneau condiţiile legale de părăsire 

a ţării (de la 92 de cazuri la 11), repatrieri de pe teritoriul altui stat minori romani/minori straini (de la 7 

la 22 cazuri), acord repatrieri de pe teritoriul altui stat minori cetateni romani (de la 26 la 13 de cazuri). 

 

 Serviciile destinate copiilor și persoanelor adulte victime ale violenței domestice, abuzului, 

neglijării și exploatării 

A scazut numărul beneficiarilor de serviciilor destinate copiilor și persoanelor adulte victime ale 

violenței domestice, abuzului, neglijării și exploatării, în anul 2017 comparativ cu anii anteriori.  
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Din 161 de copii care au beneficiat de servicii destinate victimelor ale violenței domestice, abuzului, 

neglijării și exploatării doar pentru 10 de copii a fost instituită masură de protecție. 

În cursul anului 2017 au fost efectuate un numar de 550 consilieri telefonice la Telefonul 

Copilului. A fost necesară intervenția Echipei Mobile în 182 de cazuri, comparativ cu anul anterior 

când s-au efectuat 152 de intervenții.  
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Începând din luna martie 2017 activitatea Centrului de Primire Copii a fost suspendată datorita 

faptului ca numarul beneficiarilor de masura speciala de protectie a plasamentului in regim de urgenta a 

scazut sub 25% din capacitatea centrului. Astfel, copiii pentru care s-a impus masura plasamentului in 

regim de urgenta au fost directionati direct pe Compartimentele Case de tip Familial sau ONG-uri si 

Centrul de Criza Arad. 

Astfel a crescut numărul beneficiarilor Centrului de Criză unde au fost protejați pe parcursul anului 

2017, 184 beneficiari copii și adulți în situații de risc, victime ale violenței domestice sau care 

necesită o intervenție în regim de urgență, comparativ cu anul 2016 când au fost oferite servicii unui 

număr de 148 beneficiari. 

 

Situatia dinamicii cazurilor din Centrul de Criza: 

Anul 2017 Existenți la 

începutul anului- 

27 , 

 din care:  

Intrări- 157,  

din care:  

Iesiri- 163,  

din care: 

 

Existenți la 

sfârșitul anului-

19,  

din care:  

Din sistem 10 11 12 masuri protectie ONG/DGASPC Arad 9 

Din afara 

sistemului 

  111 reintegrari in familie  

22 transfer judet de domiciliu 

18 plecati la cerere 

10 

 

 În domeniul asistenței maternale 

Numărul de posturi de AMP ocupate la sfârşitul anului 2017( 108) a scăzut faţă de aceeaşi perioadă 

a anului 2016 (109) 

A scăzut cu 5 numărul de copii intraţi la AMP în anul 2017 (35) faţă de anul 2016, dar a crescut 

numărul de reintegrări în anul 2017, respectiv 6 reintegrări faţă de anul 2016 când s-au înregistrat 4 

reintegrări. 

A crescut numărul de copii ieşiţi de la AMP, în anul 2017 înregistrându-se 60 de cazuri, comparativ 

cu anul 2016 când erau 36 copii ieșiți de la AMP, în condițiile în care trebuie subliniat că a crescut 

simțitor numărul de copii plecaţi de la AMP în adopţie, în număr de 41 de copii.  

Trebuie subliniat în sens pozitiv faptul că a crescut numărul de copii (17) care au ieşit din sistemul 

de asistenţă maternală şi au plecat într-o formă definitivă de protecţie, respectiv reintegrare sau adopţie  

 

 În domeniul adopției 

În anul 2017 pentru 47 copii s-a luat măsura încredinţării în vederea adopţiei, comparativ cu anul 

2016 când s-a luat măsura încredinţării pentru 24 ce copii. Pe parcursul anului a scăzut numărul de copii 

adoptabili, respectiv 125, față de 147 în anul 2016. În ceea ce privește încuviințarea adopției, pentru 26 

de copii s-a realizat incuviintarea adopției. Față de anul trecut, a crescut de la 72 la 79 copiii 

monitorizati post adopție, iar 34 de familii au fost evaluate în vederea obținerii atestatului de familie 

adoptatoare. 
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 Servicii destinate copiilor cu dizabilităţi 

33 de copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii  de recuperare la domiciliul acestora prin 

intermediul serviciilor oferite de către echipa mobilă de specialiști comparativ cu anul anterior când 27 

de copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii de recuperare la domiciliul acestora prin intermediul 

serviciilor oferite de către echipa mobilă de specialiști. 

Se observă o creștere semnificativă a numărului de servicii de recuperare oferite copiilor cu 

dizabilităţi din familie în centrele de zi, în anul 2017 ( 345 copii) comparativ cu anul 2016 (274 copii). 

A crescut numărul copiilor care au beneficiat de servicii de intervenție într-un centru specializat care 

se adresează copiilor cu spectru autism, 42 de copii au beneficiat de astfel de servicii, iar în anul anterior 

s-a oferit servicii unui număr de 25 copii.  
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 În domeniul protecției rezidențiale: 

În ceea ce privește protecția rezidențială pentru copii, în anul 2017 se observă o menținere constantă 

a numărului de beneficiari protejaţi în centre rezidenţiale pentru copiii din cadrul DGASPC Arad deși în 

cursul anului 2017, au fost contractate servicii sociale pentru 28 copii/tineri.  
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 Servicii de încadrare în grad de handicap a copiilor 

În anul 2017, la nivelul secretariatului C.P.C. Arad, în urma dezbaterilor şi audierilor din şedinţele 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad au fost discutate în total un număr de 1755 de cazuri, 

comparativ cu anul precedent când s-au instrumentat 1790 de cazuri. 

 

 Servicii de Evaluare Complexă a Copilului 

În cursul anului 2017 Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului a evaluat un număr de 1585 de 

copii cu dizabilităţi în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, față de 1557 în anul 

2016. 
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SERVICII OFERITE PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN DIFICULTATE 

 

 Management de caz pentru persoane adulte cu handicap 

Pe parcursul anului 2017 s-a menținut constant numărul de persoane ce au beneficiat de servicii de 

management de caz, respective 264 de  persoane adulte cu dizabilități. 

Pe parcursul anului 2017 au fost primite 23 de solicitări de instituire de măsură de protecție 

(comparativ cu anul trecut, când au fost 49 astfel de solicitări). 

 

 Servicii rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap 

Pe parcursul anului 2017 s-au oferit servicii de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap  

pentru 283 de beneficiari, comparativ cu anul anterior, când au beneficiat de astfel de servicii 246 de 

beneficiari. 

Pe parcursul perioadei de referință 27 de persoane adulte au fost monitorizate la locul de muncă în 

vederea menţinerii locului de muncă, 60 persoane au participat la bursa locurilor de muncă, 60 
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potenţiali angajatori au fost contactați, 75 beneficiari au fost prezentați angajatorilor în vederea 

angajării, iar 5 beneficiari adulți cu dizabilități au fost angajaţi.  

 Evidență și plată prestații sociale 

Au fost consiliaţi un număr de 14.091 beneficiari care s-au adresat instituţiei pentru rezolvarea 

dosarelor de luare în evidenţă ca si persoane cu handicap, a anunțării deceselor, solicitarea rovinietelor 

gratuite si a adeverintelor pentru contractarea unui credit bancar, incasarea drepturilor returnate in contul 

de sume de mandat, eliberarea biletelor de calatorie gratuita si a legitimatiilor de transport urban.  

• Au fost eliberate un număr de 1273 de legitimaţii pentru transportul în comun urban şi un total 

de 32.919 bilete de calatorie interurbană pentru persoanele cu handicap și pentru asistenții personali ai 

acestora.  

• Au fost acordate un numar de 2941 avize pentru optiunea facuta de persoana cu handicap pentru 

angajarea unui asistent personal sau pentru indemnizatie de insotitor.  

• Au fost operate 1647 de cereri de acordare a gratuitatii pentru taxa de drum (rovinieta) si au fost 

distribuite un numar de 1720 de roviniete emise pentru persoanele cu handicap. 

• Au fost emise decizii de sistare si adeverinte imputernicire pentru ridicarea drepturilor de catre 

mostenitori, pentru un numar de 1.402 de persoane cu handicap decedate. 

Situația comparativă a prestațiilor acordate de către DGASPC Arad față anii precedenți 
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 Servicii sociale contractate 

 

 În perioada ianuarie-decembrie 2017 au fost oferite suport și consultanță în vederea elaborării 

caietelor de sarcini pentru: 

✓ Servicii de tip rezidențial pentru 13 loturi a câte 11 copii fiecare; 

✓ Servicii de tip rezidențial pentru un lot de 10 adulți cu dizabilități; 

✓ Pe parcursul anului 2017, șeful biroului a făcut parte ca membru în cadrul comisiilor de evaluare a 

ofertelor pentru următoarele obiective: 

- ”Contractarea serviciilor sociale pentru plasamentul unui nr. de 10 copii/tineri la asistenți maternali 

profesioniști”; 

- ”Contractarea serviciilor sociale pentru un nr. de 11 copii/tineri, în centre rezidențiale – case de tip 

familial – cu o capacitate de 11 locuri-  2 loturi”; 
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- ”Contractarea serviciilor sociale pentru un nr. de 30 copii cu dizabilități, care se află în CP ”Orhideea 

din cadrul DGASPC Arad”; 

- ”Contractarea serviciilor sociale pentru un nr. de 11 copii/tineri, în centre rezidențiale – case de tip 

familial – cu o capacitate de 11 locuri – Loturile 1 și 2”, 

- ”Contractarea serviciilor sociale pentru un nr. de 16 persoane adulte cu handicap, în centre 

rezidențiale”; 

- ”Contractarea serviciilor sociale pentru un nr. de 14 persoane adulte cu handicap, în centre 

rezidențiale”. 

 

 Servicii de Evaluare Complexă și Secretariatul Comisiei de Evaluare pentru Persoane 

Adulte cu Handicap 

  
În anul 2017 s-au evidențiat următoarele: 

În ceea ce privește numărul total de solicitări pentru evaluare şi număr total cazuri evaluate 

situația față de anul precedent este următoarea: 

Perioada NR. CERERI PENTRU 

EVALUARE ADULŢI 

NR. CERERI 

EVALUARE 

CAZURI NOI 

NR. CERERI 

PENTRU 

REEVALUĂRI 

NR. CAZURI  

EVALUATE ADULŢI 

2016 9063 2420 6794 9079 

2017 7845 2329 5516 7949 

 

Dificultăți întâmpinate în derularea activității și propuneri 

de îmbunătățire a acesteia 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a întâmpinat dificultăți, 

similar anilor precedenți, în domeniul resurselor umane, financiare, materiale precum și a legislației ce 

reglemetează diversele arii de intervenție ale instituției.  

În domeniul resurselor umane schimbările legislative  nu sunt aplicabile în totalitate, nefiind în 

concordanță cu legislația specifică din domeniul asistenței sociale (ex: numărul de personal prevăzut în 

standardele minime de cost pentru serviciile rezidențiale de îngrijire a copiilor nu acoperă în totalitate 

cerințele privind continuitatea îngrijirii și supravegherii copiilor în casele de tip familial și respectarea 

legislației muncii).  

În ultimul an s-au făcut angajări însă în continuare se mai înregistrează deficiențe privind 

personalul de îngrijire a beneficiarilor instituției, acesta fiind insuficient. 

Sunt evidențiate aceste dificultății în serviciile instituției, astfel: 

- deficitul de 10 manageri de caz determină implicit un număr foarte mare de cazuri/ manager de 

caz și nerespectarea prevederilor legale în domeniu; 

- personal (medical) insuficient pentru evaluarea medicală, în termen limită, a persoanelor cu 

handicap, fiind vacante 2 posturi de medic. Timp de 8 luni din această perioadă, evaluarea medicală a 

fost efectuată de către 3 medici şi în restul acestei perioade, de către 2 medici (dintre care unul are şi 

atribuţii de şef de serviciu). 

Un alt aspect important din domeniul resurselor umane îl reprezintă formarea personalului. Deși 

s-a realizat formarea unui segment din angajații instituției nu s-a reușit îndeplinirea tututor cerințelor 

legale din acest domeniu. Se solicită organizarea de cursuri de formare pentru personal, cum ar fi: 
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formare de formatori, dezvoltarea tehnicilor de comunicare eficiente cu beneficiarii serviciilor sociale, 

noi tehnici de lucru a echipei pluridisciplinare, curs de persuasiune, acestea oferind actualizarea şi 

perfecţionarea cunoştinţelor, pentru a creşte nivelul de performanţă al angajațiilor în îndeplinirea 

atribuţiilor pe care le au. Toate acestea ar facilita creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor.  

 

În domeniul resurselor financiare și materiale în ultimul an s-au reușit achiziționarea de 

echipamente IT, autoturisme și alte bunuri, însă deoarece o parte a bunurilor și dotărilor instituției sunt 

foarte vechi și foarte uzate în continuare se înregistrează deficiențe, astfel: 

- defecțiuni frecvente ale echipamentelor IT din dotare ce reclamă dotarea cu calculatoare, 

imprimante; 

- alocare insuficientă a mijlocului de transport pentru specialiști pentru deplasările în teren precum 

și a beneficiarilor;  

- nevoia dotării în unele centre destinate copiilor aflați în dificultate din subordine cu mobilier nou 

(paturi, dulapuri, mese de studiu pentru beneficiari etc.); 

- în asigurarea resurselor financiare pentru susținerea activităților de prevenire și combatere a 

violenței asupra copilului si a violenței în familie și multiplicări de materiale de studiu pentru copii și 

familii aflate în situații de criză – divorț, încredințări copii, executări silite pe copii (cărţi de specialitate, 

pliante, fluturasi, bannere); 

- în asigurarea resurselor financiare pentru susținerea activităților de promovare a adopției și 

multiplicări de materiale de studiu pentru copii și familii adoptatoare (cărţi de specialitate, pliante, 

fluturași, bannere pentru promovarea adopției, sensibilizarea populației, creșterea numărului de 

persoane/familii care doresc să adopte). 

- au fost probleme în ceea ce privește implementarea H.G. 971/2006 - privind cerinţele minime 

pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, astfel că s-a procedat la marcarea 

tuturor locaţiilor cu indicatore standardizate a căilor de evacuare în caz de incendiu cât şi a mijloacelor 

tehnice de apărare împotriva incendiilor cum ar fi stingătoarele aflate în dotare; 

- neactualizarea standardului de cost în corelație cu modificările legislative apărute; 

- au fost probleme în ceea ce privește măsurile de securitate la incendiu, astfel că au fost depuse la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Vasile Goldiș” Arad, cererile pentru emiterea Avizului de 

securitate la incendiu pentru următoarele: Complex Servicii Sociale, Centrul Maternal, Centrul de 

Incluziune Socială, arhivă, Serviciul de Monitorizare și Evaluare Asistenți Maternali, Centrul de terapie 

și recuperare ”Ghiocelul”, Centrul de Primire Minori, Centrul de Recuperare și Reabilitare Copii cu 

Dizabilități. 

 

Toate aceste deficiențe duc îngreunarea activității și chiar la situații ce atrag ca și consecință 

nerealizarea în timp a tuturor activităților specifice, conform standardelor de calitate minime obligatorii. 

 

Alte probleme constatate sunt: 

- Dificultăţile apărute în activitatea în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu 

Handicap, astfel: 

- discordanţa între datele din ancheta socială şi/sau scrisoarea medicului de familie şi situaţia reală, 

întâlnită la evaluarea la domiciliu, a persoanelor declarate ,,nedeplasabile”, în ancheta socială şi/sau 

scrisoarea medicului de familie. 

- disfunţionalitatea reţelei electronice (a programului D-smart) la utilizarea concomitentă a mai 

multor computere pentru introducerea datelor din dosarele de evaluare, precum şi a numărului 
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insuficient de calculatoare pentru personalul Serviciului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu 

Handicap care utilizează programul D-smart.  

Consecinţele acestor dificultăţi se reflectă în disfuncţionalităţi în activitatea serviciului de 

specialitate, datorate: 

- suprasolicitării personalului existent; 

- consum uman şi material (în situaţia deplasărilor la domiciliu, pentru evaluarea cazurilor care 

se constată, că în realitate sunt ,,deplasabile’’ şi nu ,,nedeplasabile’’, aşa cum este înscris în documente; 

 - prelungirea timpilor de evaluare, cu diminuarea gradului de satisfacție a persoanelor care 

solicită evaluare pentru încadrare în grad de handicap.  

- Probleme menționate de asistenții maternali profesioniști în ceea ce privește efectuarea 

concediilor, fără copii; sprijin acordat AMP în situaţia în care copilul nu are acte, este fără analize 

medicale, cu pediculoza sau scabie iar AMP trebuie să efectueze analize medicale de urgenţă contra-cost 

şi să izoleze copilul de ceilalţi membrii ai familie până la soluţionarea problemei de sănătate; dificultatea 

AMP de a accesa credite la bancă, având în vedere faptul că, contractul individual de muncă este 

încheiat pe durată determinată de 3 ani, atât cât are valabilitate atestatul; 

- Dificultățile întâmpinate de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului în ceea ce priveste 

propunerea termenului de valabilitate a certificatului de grad de handicap, ca urmare a faptului că este 

insuficient de clar definit termenul de „îngrijiri paleative”, precum și netransmiterea la timp a rapoartele 

de monitorizare în termenul stabilit de lege, de către comunități locale.  

-  Dificultăți privind procesul de acreditare a serviciilor sociale este îngreunat datorită legislației 

privind obținerea avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență; 

- Dificultăți la nivelul unor autorități ale adminsitrației publice locale în transmiterea cu întârziere și 

transmiterea datelor/ informațiilor incomplete solicitate din comunitățile locale și de la unii parteneri 

privați (ONG-uri), informații colectate pentru a fi transmise autorităților centrale, conform 

reglamentărilor legale în domeniu dar și cele necesare la nivel județean pentru realizarea atribuțiilor 

legale în domeniu (implementarea Strategiei județene de dezvoltare de servicii sociale, etc.), deși s-a 

constat o implicare mai activă a acestora și o îmbunătățire a colaborării.  

 

S-au identificat următoarele probleme în ceea ce privește contractarea de servicii sociale: 

- Lipsa unei legislațiii specifice în ceea ce privește contractarea de servicii sociale care să vină în 

sprijinul acutorităților contractante și a furnizorilor de servicii socialeși care să fie unitară la nivelul 

întregii țări. Această lipsă induce multe neclarități și o aplicare diferită la nivelul țări, ce rezultă din 

înțelegeri și accepțiuni diferite ale fenomenului. 

- Contractul de achiziție se încheie pe perioadă determinată, ceea ce contravine nevoii de a asigura 

continuitatea serviciului social pe o perioadă mai lungă, în interesul beneficiarilor; 

- Lipsa corelării și ajustării legislației în vigoare cu realitatea, respectiv necesitățile actuale în 

materie de organizare, funcționare și finanțare a serviciilor sociale. Necorelarea standardelor de cost 

pentru servicii sociale cu realitatea economică duce la situația în care nu sunt acoperite integral costurile 

serviciilor sociale prestate, fapt care generează o presiune financiară considerabilă asupra furnizorului 

care trebuie să acopere diferența. Astfel, standardele minime de cost în vigoare nu reflectă în mod realist 

costurile cu furnizarea serviciilor sociale, ele nu permit acoperirea costurilor reale, mai ales în contextul 

actual în care au crescut salariile și  prețurile la utilități, standardele nefiind actualizate. Un alt aspect 

este acela al cheltuielilor generale de administrare – deoarece în cadrul structurilor publice acestea 

corespund unor compartimente cu activitate general valabilă în instituția respectivă, (compartimente 

economice, juridice, de personal etc.); costurile cu acestea nu sunt reflectate, așadar, în aceste standarde 

de cost. Spre deosebire, un furnizor privat trebuie să acopere integral şi costurile acestor compartimente. 
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Se înregistrează dificultăți cu procesul de monitorizare a contractelor în vigoare impunându-se 

identificarea unor soluții, împreună cu reprezentanții CJA, pentru respectarea clauzelor contractuale și 

derularea activității astfel încât să nu fie afectată activitatea de furnizare a serviciilor sociale contractate.  

Propuneri de îmbunătățire a activității insituției constau în: 

1. Angajarea de personal în serviciile/ centrele/ compartimentele cu deficiențe, în ordinea priorităților, 

cu respectarea legislației existente. 

2. Transformarea posturilor, conform solicitărilor și respectând standardele de calitate în domeniu. 

3. Delegarea de resurse umane, conform solicitărilor, pentru rezolvarea situațiilor stringente sesizate. 

4. Organizarea de cursuri de formare profesională pe diverse teme, conform cerințelor legale, pe 

domeniile specifice de activitate. 

5. Continuarea achiziționării de echipamentte IT. 

6. Continuarea dotării cu mobilier nou (paturi, dulapuri, mese de studiu pentru beneficiari etc; 

7. Realocarea de fonduri pentru îndeplinirea recomandărilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

8. Realizarea igienizării spațiilor pentru birouri, repararea și dotarea acestora (zugrăvit, vopsit, jaluzele, 

schimbat parchet, după caz).  

9. Este necesară îmbunătățirea legislației în ceea ce privește asistența maternală. Posibile soluții ar fi:  

a. Acordarea unei indemnizaţii de concediu pentru AMP, în cazul în care concediul se desfăşoară 

împreună cu copiii aflați în plasament. 

b. Acordarea unui spor la salariu pentru AMP pentru perioada plasamentului în regim de urgenţă; 

c.  Eliberarea atestatului pe o perioadă nedeterminată şi încheierea contractului individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu menţiunea ca, CPC să emită o viza anuală, la sfârşitul fiecărui an, pentru 

continuarea activităţii AMP, în funcţie de recomandările responsabililor de AMP; 

10.În domeniul contractării de servicii sociale ar fi utile: 

o Elaborarea în completarea Legii nr.292/2011 a unor norme metodologice specifice pentru 

contractarea serviciilor sociale, în colaborare cu furnizorii de servicii sociale, publici și private. 

o Demersuri pentru conștientizarea necesității de legislație secundară atât la Legea 

nr.292/2011 cât și la legea achizițiilor care să reglementeze într‐un mod unitar, coerent, simplu, clar și 

ușor aplicabil procesul contractării serviciilor sociale prin procedura de achiziționare/ concesionare, 

achiziția de servicii sociale;  

o Actualizarea costului standard în corelație cu modificările legislative; 

o Diseminarea experienței autorităților publice locale și a furnizorilor de servicii în 

domeniul contractării de servicii, concomitent cu analizarea aspectelor pozitive şi negative ale acestor 

practici, cu scopul diminuării aspectelor negative şi a generalizării celor pozitive. Aceasta ar putea duce 

la întărirea încrederii autorităţilor publice locale şi a furnizorilor de servicii în mecanismul de 

contractare şi în relaţia cu organismele de control. 

 

11.Continuarea realizării de întâlniri de lucru cu responsabilii gestionării problemelor de asistență 

socială din comunități și ONG-uri, întrucât s-a observat o îmbunătățire a activității în urma întâlnirilor 

realizate, o creștere a colaborării interinstituționale și întărirea parteneriatului public-privat. 

12.Continuarea realizării de întâlniri de lucru cu instituțiile și alți parteneri ai DGASPC Arad în scopul 

reglementării și îmbunătățirii colaborării, în scopul creșterii eficienței în domeniul specific de 

intervenție. 

13.Continuarea accesării de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea bazei materiale a instituției, 

formarea personalului și dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale oferite în scopul creșterii calității 

acestora. S-a constatat faptul că există oportunități reduse de accesare de fonduri nerambursabile, nefiind 
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alocate fonduri pe domeniul asistenței sociale. În acest context, în anul 2017 s-a reușit depunerea a 3 

propuneri de finanțare din care a fost finanțată una, una se află în evaluare și una a fost respinsă. 

 

 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 

Erika Stark         asistență socială     economic 

          Rodica Crainic            Valentina Buzură 
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