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RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VÂLCEA  
ANUL 2018 

 
 

I. MISIUNEA 
  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea  
(D.G.A.S.P.C. Vâlcea) - este instituție publică cu personalitate juridică, 
înființată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. Rolul acestei insituții 
este de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de 
asistență socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane, 
grupuri sau comunități aflate în nevoi și are responsabilitatea dezvoltării 
și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile 
identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a 
persoanei urmărind reinserția în mediul propriu de viață, familial și 
comunitar.  
  

II. OBIECTIVE GENERALE PENTRU ANUL 2018 
 
 Îmbunătăţirea calității managementului instituței; 
 Continuarea procesului de dezinstituționalizare/prevenire a 

instituționalizării prin extinderea și îmbunătățirea serviciilor bazate pe 
comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural;  

 Continuarea procesului de restructurare a instituțiilor de tip rezidențial, 
prin crearea de unități de tip familial cu număr mai mic de beneficiari; 

 Accesarea de fonduri cu finanţare nerambursabilă prin proiecte de 
dezvoltare și furnizare servicii sociale; 

 Îmbunătățirea colaborării cu serviciile publice de asistență socială de 
la nivel local, precum și cu furnizorii privați de servicii sociale 
acreditați, în vederea dezvoltării și diversificării rețelei de servicii 
sociale; 

 Implementarea și respectarea standardelor minime obligatorii pentru 
toate categoriile de beneficiari de servicii sociale oferite de 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea; 

    
CC OO NN SS II LL II UU LL   JJ UU DD EE ŢŢ EE AA NN   VV ÂÂ LL CC EE AA   

      DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  
Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, Rm. Vâlcea 240191 

                                 Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270 – 18; E-mail: dgaspcvl@yahoo.com 

 



 

 2

 Asigurarea informării și consilierii permanente a persoanelor aflate în 
nevoie în scopul accesării unor servicii sociale; 

 Formarea, perfecționarea și specializarea personalului care 
administrează și acordă servicii sociale;  

 Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către familie, prin 
conştientizarea persoanelor din zone defavorizate privind prevenirea 
unei sarcini nedorite prin folosirea unei metode contraceptive; 

 Combaterea riscului de excluziune socială și creșterea calității vieții 
persoanelor vârstnice; 

 Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități; 
 Promovarea adopției; 
 Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență; 
 Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să 

părăsească sistemul de protecţie şi a altor categorii vulnerabile de 
tineri; 

 Reabilitarea energetică, modernizarea, dotarea clădirilor existente, în 
vederea furnizării de servicii sociale la standarde de calitate și în 
conformitate cu nevoile identificate; 

 Asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor alocate 
D.G.A.S.P.C Vâlcea şi în administrarea patrimoniului deţinut.  

 
III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ANUL 2018 
 
 Îmbunătățirea eficacității organizaționale prin dezvoltarea controlului 

intern managerial la nivelul tuturor structurilor din subordinea instituției; 
 Creșterea gradului de transparență și a accesului la informațiile de 

interes public; 
 Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor de servicii sociale; 
 Creșterea gradului de satisfacție a personalului; 
 Acreditarea/licențierea definitivă a cel puțin 8 servicii sociale; 
 Închiderea unui serviciu de tip rezidențial pentru protecția copilului; 
 Depunerea a minim două cereri de finanțare nerambursabilă; 
 Formarea profesională a unui număr de 200 salariați; 
 Reabilitarea energetică a unei clădiri în care funcționează un serviciu 

social; 
 Desfășurarea a minim trei campanii de promovare a serviciilor sociale 

furnizate; 
 Organizarea a minim două întâlniri de lucru cu asistenții 

sociali/persoanele cu atribuții în asistență socială din aparatele proprii 
ale consiliilor locale din județul Vâlcea; 

 Reducerea cu 10% a numărului de copii aflați cu măsură de protecție 
specială în servicii de tip rezidențial; 

 Reintegrarea socio-profesională a cel puțin 10 tineri care urmează să 
părăsească sistemul de protecţie; 

 Finalizarea adopției pentru un număr de 15 copii; 
 Gestionarea eficientă a creditelor bugetare alocate. 
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IV. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE  
 

4.1. ACTIVITATEA ÎN  DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII 
DREPTURILOR COPILULUI 

 
În domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplinește 
următoarele atribuții: 
- întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi 
propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 
- monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire 
a măsurilor de protecţie specială a copilului; 
- identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în 
plasament; 
- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, 
pe toată durata acestei măsuri; 
- identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi 
maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de 
muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti 
atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 
- acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în 
vederea reintegrării în mediul său familial; 
- reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, 
împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială 
şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 
- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne 
pentru copiii aflaţi în evidenţa sa; 
- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc 
să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe 
care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de 
persoană aptă să adopte copii; 
- monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre 
aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în 
îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată 
ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 
- îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform 
prevederilor legale în vigoare; 
- realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul 
de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi 
raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie; 
- asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale 
destinate prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate 
copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii. 
 La data de 31 decembrie 2018, în evidențele instituției noastre se 
aflau: 
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 1048 de copii / tineri sub măsuri de protecție specială, din care: 
 171 beneficiari de măsuri de protecție specială în servicii de tip 

rezidențial (16,3%); 
 877 beneficiari de măsuri de protecție specială de tip familial 

(83,7%). 
 259 de copii în centrul de zi. 

 
4.1. SERVICII SPECIALIZATE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI 

 
Serviciul management de caz pentru copil 
 

Managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor 
copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de 
asistență socială și protecție specială desfașurate în interesul superior al 
copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și 
private. 

Obiective propuse: 
 Elaborarea și implementarea planului individualizat de protecție (PIP) 

pentru copiii separați de familie, prevăzut de art. 57, alin. 1 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată;  

 Elaborarea și implementarea planului de recuperare – reabilitare a 
copilului cu dizabilități, conform art. 57 din Ordinul 
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru 
evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării 
și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

 Reevaluarea măsurilor de protecție specială și întocmirea rapoartelor 
de monitorizare trimestrială. 

 Rezultate obținute: 
 Efectuare verificări în diverse localități de pe raza județului Vâlcea, 

evaluarea situației și întocmirea de rapoarte, constatări, răspunsuri 
petiționari: 25 cazuri; 

 Întocmire rapoarte lunare de vizită la asistenți maternali profesioniști: 
2576; 

 Întocmire rapoarte lunare de vizită copii aflați în plasament la asistenți 
maternali profesioniști și plasament familial: 3528; 

 Reînnoire atestate asistenți maternali profesioniști: 80; 
 Eliberare atestat de asistent maternal profesionist: 1; 
 Suspendare atestat de asistent maternal profesionist: 1; 
 Întocmire rapoarte vizită copil – părinte: 120 
 Consiliere părinți și copii; 
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 Instrumentare dosar și prezentarea în Comisia pentru Protecția 
Copilului cu propunere de încetare măsură plasament  și reintegrare în 
familie: 16 cazuri; 

 Rapoarte de reevaluare trimestrială a măsurii de protecție specială 
pentru copii/tineri aflați în plasament la asistent maternal profesionist: 
470; 

 Rapoarte de reevaluare trimestrială a măsurii de protecție specială 
pentru copii/tineri aflați în plasament la rude/alte familii/persoane: 678; 

 Rapoarte consiliere familie în vederea adopției: 130; 
 Întocmire rapoarte pentru deschiderea procedurii adopției interne: 40; 
 Întocmire acțiuni pentru instanță: 92; 
 Dosare înaintate la instanță: 124; 
 Întocmire referate găzduire copii la asistenți maternali profesioniști: 31; 
 Instituire măsură protecție specială dispusă de Comisia pentru 

Protecția Copilului Vâlcea: 13 (plasament la familie/persoană); 
 Instituire măsură protecție dispusă de Comisia pentru Protecția 

Copilului Vâlcea, plasament la asistent maternal profesionist: 4 cazuri; 
 Înlocuirea măsurii de protecție specială de la asistent maternal 

profesionist la familie/persoană: 13 cazuri; 
 Întocmire prezență lunară pentru asistenții maternali profesioniști și 

evidența copiilor aflați în plasament la asistent maternal profesionist, 
pentru Serviciul Resurse Umane. 

 Întocmire PIP-uri pentru copiii aflați sub masură de protecție specială: 
 plasament la persoane/familie/rude: 864;  
 plasament la asistent maternal profesionist: 778; 
 plasament în servicii de tip rezidențial: 108;  

 Întocmire anchete sociale la domiciliul părinților ai căror copii se află 
sub măsură de protecție specială: 44; 

 Reevaluarea măsurilor de protecție specială dispuse de Comisia 
pentru Protecția Copilului: 535; 

 Înlocuirea plasamentului la Centrul de primire în regim de urgență a 
copilului abuzat, neglijat, exploatat cu plasament în alt centru: 11; 

 Întocmire rapoarte înlocuire plasament în regim de urgență cu 
plasament la asistent maternal profesionist : 29; 

 Întocmirea planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități: 75; 
 Întocmirea rapoartelor de evaluare socială a copiilor cu dizabilități în 

vederea încadrării într-un grad de handicap: 36; 
 Întocmire anexa anchetei sociale pentru copiii cu dizabilități – Factorii 

de mediu: 31; 
 Asistarea unui inculpat minor la sediul IPJ Vâlcea, conform art. 505 din 

Codul de Procedură Penală; 
 Întocmire rapoarte de monitorizare trimestrială pentru Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială: 3611; 
 Organizarea serbării de 1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului; 
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 Cu ocazia Zilei internaționale împotriva exploatării sexuale și traficului 
femeilor și copiilor, în data de 23 septembrie, Serviciul Management 
de caz pentru copil a desfășurat acțiuni de informare și conștientizare 
a elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a din cinci școli gimnaziale, în 
vederea prevenirii acestui fenomen. 
 
4.1.1. Prevenirea separării copilului de părinți 
 

Centrul de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi 
 

  Asigură prevenirea instituționalizării copiilor cu dizabilități prin 
activități educaționale, de abilitare-reabilitare (kinetoterapie, masaj, 
electroterapie), de consiliere psihologică. 

Obiective propuse: 
 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor; 
 Respectarea drepturilor beneficiarilor, persoane cu handicap, 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 
angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor; 
 Acordarea de servicii de recuperare conform nevoilor individuale ale 
fiecărui beneficiar; 
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului. 
      Rezultate obținute: 
 Acomodarea beneficiarilor, aplicarea metodelor de tratament specifice 

fiecărui diagnostic; 
 Ameliorarea simptomatologiei copiilor cu dizabilități; 
 Au fost întocmite 289 de planuri individualizate de intervenție 

specializată; 
 374 de copii cu afecțiuni neuromotorii au participat lunar la ședințe de 

kinetoterapie; 
 454 de copii cu afecțiuni psihice sau psihomotorii au beneficiat de 

terapii prin învățare, terapie psihomotrică și de abilitate manuală, 
lunar; 

 Informarea periodică a părinților/reprezentanților legali cu privire la 
evoluția stării de sănătate a copiilor; 

 Implicarea părinților în procesul de recuperare;   
 A fost reevaluată periodic situaţia copiilor;  
 Echipa multidisciplinară a reevaluat copiii din punct de vedere psiho-

socio-medical; 
 Au fost realizate, de către echipa multidisciplinară, sesiuni de 

informare pentru beneficiari; 
 Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională, 

prevăzute în Planul Individualizat de Servicii de recuperare; 
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 Întâlniri individuale cu psihologul, evaluarea psihologică a 
beneficiarilor, consilierea psihologica a părinților, activităţi de terapie 
ocupaţională/ergoterapie. 

Evoluția numărului de beneficiari 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

240 285 266 259 
 

SSeerrvviicciiuull  CCaassaa  MMaatteerrnnaa  TTrrooiiaannuu  
  

OObbiieeccttiivvee  pprrooppuussee::  
  Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor;  
 Îmbunătățirea/adaptarea serviciilor acordate în funcție de nevoi; 
 Organizarea de evenimente pentru beneficiarii centrului; 
 Dezvoltarea abilităţilor parentale de creştere şi educare a copilului; 
 Formarea deprinderilor de autogospodărire. 

Rezultate obținute: 
 Supravegherea permanentă a sănătăţii beneficiarilor; 
 Administrarea tratamentului corespunzator fiecărei afecţiuni în parte, 

fiind evidenţiat în fişele medicale; 
 Izolarea în caz de boli infecto-contagioase;  
 Internarea în spitale de urgenţă a celor care au recomandări în acest 

sens; 
 Supravegherea medicaţiei; 
 Acordarea asistentei de urgenţă;  
 Îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate; 
 Igienă şi îngrijire personală, nutriţie şi dietă; 
 Educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă; 
 Consilierea mamelor în vederea depăşirii situaţiei de criză;  
 Dezvoltarea capacităţilor parentale;  
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă;  
 Pregătirea mamei şi a familiei naturale sau extinse în vederea 

reintegrării cuplului mamă-copil. Au fost reintegrați în familia tatălui 2 
copii, iar un cuplu mamă-copil a fost integrat în familie; 

 Consiliere profesională, familială în vederea (re)integrării sociale a 
mamei şi depășirea situaţiei de criză - au fost consiliate 14 mame; 

 Acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate 
sau stare civilă; 

 Facilitarea accesului la alte tipuri şi prestaţii sociale, în conformitate cu 
legislația in vigoare; 

 Sprijin în vederea identificării de către mamă a unui loc de muncă, 
orientare vocaţională, obţinerea unei locuinţe sociale/cu chirie; 

 Monitorizarea şi evaluarea situaţiei privind evoluţia cazului în 
colaborare cu SPAS din cadrul primăriilor de domiciliu; 
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 Informarea şi acompanierea pentru întocmirea dosarului obţinerii unei 
locuinţe sociale/cu chirie (acte de identitate pentru toţi membrii familiei, 
cerere, adeverinţă de venit, adeverinţă de rol, certificat fiscal, 
declaraţie pe proprie răspundere notarială, etc.);   

 Identificarea unei locuinţe cu chirie (Mica Publicitate, persoane 
cunoscute, Agenţii Imoboiliare, Internet); 

 Consiliere individuală în vederea raţionalizării bugetului, 
responsabilizare în ceea ce privește stabilitatea financiară şi folosirea 
resurselor existente în mod eficient; 

 Participarea cuplului mamă-copil la „grupul suport”, întâlniri 
săptămânale, miercurea între orele  -  , organizate de Centrul 
Pentru Familie; 

 Organizare de zile de naștere pentru mame și copii, participarea la 
slujbe religioase în centru, realizate de reprezentanții Arhiepiscopiei 
Râmnicului. 

 
  Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anu 2018 

Existent 
31.12.2018 

14 21 18 7 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 246/30.10.2017, în 
cadrul Serviciului Casa Materna Troianu s-a înființat Echipa mobilă de 
prevenire a abandonului. 
 Obiectiv propus: 
 Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către familie, prin 

conştientizarea persoanelor din zone defavorizate privind prevenirea 
unei sarcini nedorite prin folosirea unei metode contraceptive. 

 Rezultate obținute: 
 247 de persoane au fost consiliate; 
 120 de persoane (cazuri noi) au primit măsuri contraceptive; 
 S-au efectuat 254 de vizite la medic; 
 S-au realizat 308 de vizite în familie; 
 183 de persoane au participat la ședințe de consiliere în grup; 
 56 persoane au primit măsuri contraceptive după consilierea în grup. 
   

4.1.2.  Servicii de tip rezidențial 
 

 La 31 decembrie 2018, 171 de copii/tineri beneficiau de măsuri de 
protecție specială în serviciile de tip rezidențial ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 
Din cei 171 de copii/tineri aflaţi în centrele rezidenţiale din structura 
D.G.A.S.P.C.Vâlcea, 47 de copii au vârste cuprinse între 0 și 13 ani, iar 
124 au vârste cuprinse între 14 și 26 de ani. 
 Din cei 171 de beneficiari, 74 de copii/tineri sunt încadrați într-un 
grad de handicap: 53 gradul grav, 6 gradul accentuat și 15 gradul mediu. 



 

 9

 

1 5
10 8

23

87

37

 Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor aflaţi în centrele de 
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În anul 2018, au intrat sub măsură de protecție specială în servicii 

de tip rezidențial 44 de copii. Din cei 91 de copii/tineri pentru care a 
încetat măsura de protecție specială, 28 au împlinit vârsta de 18 ani și nu 
mai urmau nici o formă de învățământ, 12 copii au fost plasați la asistent 
maternal profesionist, 1 copil a fost plasat la rude, 1 copil a fost 
transferat la D.G.A.S.P.C. Giurgiu, 3 copii au decedat, 13 copii au fost 
reintegrați în familia naturală, 24 de tineri cu dizabilități au fost transferați 
în centre pentru adulți, iar pentru 9 copii, Comisia pentru Protecția 
Copilului Vâlcea a hotărât plasamentul la Fundația ”Inimă pentru Inimă”.  
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44 91

171

Evoluţia numărului de copii care beneficiază de protecţie 
specială în centre de plasament

     
 Din graficul de mai sus se poate observa că numărul de copii 
instituţionalizaţi a scăzut cu aproximativ 22% în anul 2018.  
  

Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, 
exploatat  

 
 Obiective propuse: 
 Implementarea și respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Corectarea și eliminarea atitudinilor negative din comportamentul 

copiilor și pregătirea acestora în vederea integrării/reintegrării 
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familiale; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor; 
 Organizarea unor evenimente sociale pentru beneficiarii centrului; 
 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, sprijin emoţional şi 

educaţional, consiliere, educaţie non-formală şi informală şi pregătire 
în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale  
conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 

 Creșterea calității serviciilor oferite. 
 Rezultate obținute: 
 S-a întocmit planul individualizat de protecție pentru copiii din centru; 
 S-a sărbătorit 1 Iunie – Ziua internațională a copilului; 
 S-a organizat zi festivă în data de 10.04.2018, constând în pizza, suc, 

clătite; 
 Vizite la Mânăstirea Turnu, Mânăstirea Ostrov și la salina Ocnele Mari; 
 În data de 5 septembrie 2018 s-a desfășurat în cadrul centrului o 

campanie antidrog pe tema clasificării drogurilor și efectele consumului 
de droguri; 

 În data de 20.09.2018 a vut loc o întâlnire cu reprezentanții Agenției 
Naționale împotriva traficului de persoane; 

 Activități de socializare în aer liber, conform Protocolului de colaborare 
cu Organizaţia Națională Cercetașii României - Centrul local Mircea 
cel Bătrân, în cadrul proiectului ”Societate, casă pentru toți”; 

 Masă cu caracter religios organizată în data de 24.11.2018; 
 Se află în lucru un protocol de colaborare cu Centrul de instruire 

pentru geniu și apărare ”Panait Donici”; 
 Educație informală și nonformală cu scopul de a facilita formarea 

depriderilor necesare integrării sociale; 
 Participarea copiilor la activități de grup și programe individualizate, 

adaptate fiecărui caz în parte; 
 Acces la internet; 
 Lecturarea cărților aflate în biblioteca centrului; 
 Prevenirea situațiilor de risc și intervenția în situațiile de criză; 
 Consilierea familiei în timpul vizitelor, în vederea posibilităților de 

reintegrare și/sau plasament familial; 
 Monitorizarea situației școlare; 
 Consiliere psihologică a copiilor; 
 Medierea și gestionarea situațiilor conflictuale între copii; 
 Discuții și dezbateri pe diverse teme cu scop de a preveni exploatarea 

prin muncă a copiilor; 
 Însoțirea copiilor la medic, la Comisia pentru Protecția Copilului, la 

tribunal; 
 Copiii împreună cu specialiștii din centru au pregătit și susținut un 

program de colinde în data de 19.12.2018 la Consiliul Județean, iar în 
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data de 20.12.2018 în cadrul centrului, în prezența cadrelor militare de 
la Centrul de instruire pentru geniu și apărare ”Panait Donici”.  

 Evoluția numărului de beneficiari: 
Existent   

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

14 15 27 2 
 

Centrul de plasament ”Ana” 
 

 Obiective propuse: 
 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, sprijin emoţional şi 

educaţional, consiliere, educaţie non-formală şi informală şi pregătire 
în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale  
conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 

 Respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile de tip 
rezidențial (Ordinul nr. 21/2004 emis de ANPDC); 

 Corectarea și eliminarea atitudinilor negative din comportamentul 
copiilor și pregătirea acestora în vederea integrării/reintegrării 
familiale; 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor; 
 Respectarea drepturilor beneficiarilor, prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor; 
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului; 
 Creșterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi 

privesc atât în familie, cât și în societate în general, precum și în 
sesizarea încălcării drepturilor lor; 

 Creșterea capacității copiilor de a lua decizii cu privire la orientarea 
școlară și profesională și dezvoltarea unei cariere corespunzătoare 
calităților și preferințelor exprimate de aceștia. 

 Rezultate obținute: 
 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, sprijin emoţional şi 

educaţional, consiliere, educaţie non - formală şi informală şi pregătire 
în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale  
conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 

 Aplicarea standardelor minime obligatorii privind serviciile de tip 
rezidențial în limita posibilităților; 

 Organizarea de evenimente/activități pentru beneficiarii centrului: 
sâmbăta și duminica au avut loc antrenamente de fotbal la sală, 
plimbări la mall, vizionări de filme la Cinema City, sărbătorirea zilelor 
de naștere ale copiilor, participare la diferite activități în cadrul 
Bibliotecii Județene, participare la meciuri de handbal și de fotbal, 
participare la slujba de duminică la Biserica Sf. Petru și Pavel sau la 
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Arhiepiscopie, cumpărături în oraș, concurs Triviador, rummy, table, 
tenis de masă, reamenajare dormitorare, confecționarea de mărțișoare 
și felicitări pentru ziua de 8 martie, confecționarea de ornamente 
pentru Crăciun, colinde, patinaj, activități de croitorie, culinare, 
amenajarea spațiului verde din curtea căminului, plantarea și îngrijirea 
florilor, plajă la ștrandul Ostroveni, pictură pe vase de ceramică, vizită 
la Muzeul Satului Rm. Vâlcea; 

 Pelerinaj la Mănăstirea Govora și la Mănăstirea Dintr-un Lemn 
(14.04.2018); 

 În zilele de 14 și 22 iulie, copiii au participat la un picnic la iarbă verde; 
în data de 12.07.2018, 9 copii au fost în excursie la salina Ocnele 
Mari; 

 În perioada 30.07 - 06.08.2018, 7 copii au fost în tabără la Brădișor; 
 În perioada 20.08 - 26.08. 2018, 3 copii au fost în tabără la Eforie Sud; 
 În perioada 26.08 - 29.08.2018, 6 copii au fost în tabăra Turnu; 
 Întâlnire cu reprezentanții ANITP Pitești (05 iunie și 20 septembrie); 
 Întâlniri ale beneficiarilor cu reprezentanți ai IPJ Vâlcea (30.01.2018) și 

cu politiști din cadrul Biroului de analiză și Prevenire a Criminalității (22 
februarie, 4 și 6 iulie); 

 Reluarea legăturilor copiilor cu membrii familiilor lor, învoiri în oraș, 
găzduiri în familie; 

 Monitorizarea permanentă a doi benefici aflaţi sub masura controlului 
judiciar; 

 Soluționarea a 9 dosare privind înlocuirea/încetarea măsurii de 
protecție specială; 

 Întocmirea actelor necesare stabilirii reședinței pe adresa centrului 
pentru 11 copii; 

 Întocmirea documentației pentru încadrarea evaluarea complexă a 
unui copil în vederea încadrării într-un grad de handicap și orientare 
școlară; 

 6 copii au fost înscriși în anul întâi școală profesională; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea  situaţiei psiho-sociale a 36 de beneficiari; 
 Respectarea drepturilor beneficiarilor, prevăzute de legislaţia în 

vigoare și implicarea activă a acestora prin Consiliul Copiilor. 
  
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.02.2018 

Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

28 12 13 27 
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Serviciul Casa ”Pinocchio” Băbeni 
 
Obiective propuse: 

 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor; 
 Integrarea/reintegrarea familială a copiilor. 
 Rezultate obținute: 
 A fost reevaluată periodic situația tuturor copiilor; 
 S-au întocmit 62 de planuri individualizate de protecție; 
 S-au întocmit 237 de Planuri de Intervenție Specifică; 
 Toți beneficiarii centrului au fost reevaluați psiho-socio-medical de 

către echipa multidisciplinară; 
 S-au efectuat 31 consultații de specialitate și 48 de consultații 

intercurente; 
 Au fost realizate 115 de consilieri individuale de către psiholog; 
 Au fost revizuite și întocmite noi proceduri operaționale privind 

activitățile desfășurate în centru; 
 Activități de socializare și petrecere a timpului liber: 

- activități sportive pentru dezvoltarea spiritului de echipă, competitiv și 
fair play-ului; plimbări, drumeții, participarea la slujbele religioase; 
- dezvoltarea comportamentelor sociale pozitive; 
- activități cu caracter educațional privind conștientizarea măsurilor 
care trebuie luate pentru a menține o igienă corespunzătoare având ca 
obiectiv prevenirea bolilor contagioase; 
- activități gospodărești (curățenie în dormitoare, pregătirea sălii de 
mese pentru servirea hranei); 
- mese festive cu ocazia sărbătoririi zilelor de naștere și onomastice 
ale copiilor; 
- în data de 22.05.2018, copiii au mers la SPA în Băile Olănești; 
- în data de 26.05.2018 și în 02.06.2018, a fost organizat grătar pentru 
beneficiarii centrului; 
- în data de 31.05.2018, copiii au participat la evenimentul dedicat zilei 
de 01 Iunie; 
- în data de 01.06.2018, vizită la grădina zoologică și la ștrand; 
- în data de 04.06.2018 a fost organizată o acțiune sponsorizată de 
S.C.Ciech România S.A, în cadrul căreia copiii au primit cadouri cu 
prilejul zilei de 1 iunie 
- tabără la Brădișor în perioada 20.07. - 06.08.2018; 
- tabără la Eforie Sud în perioada 20.08. - 26.08.2018 - au participat 5 
copii; 
- în data de 30.08.2018, copiii din Casa ”Pinocchio” au mers la 
Ștrandul Ostroveni; 
- în data de 05.10.2018 - vizită la Consiliul Județean și la City Mall; 
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- în data de 23.10.2018 - s-au desfășurat activități în cadrul centrului 
sub îndrumarea unui profesor al Liceului ”Constantin Brâncoveanu” din 
Horezu; 
- în data de 08.11.2018, copiii au participat la slujba de hram a bisericii 
din comuna Budești; 
- în ziua de 18.11.2018, copiii au vizitat biblioteca, biserica și diferite 
monumente istorice din localitățile Glăvile, Măciuca și Drăgășani; 
- în data de 08.12.2018 - vizită la City Mall. 
 În toate deplasările copiii au fost însoțiți de șeful de serviciu și de 
educatori. 

 Au fost înscriși la școală 6 copii (1 la liceu și 5 la școala profesională); 
  

Evoluția numărului de beneficiari: 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

19 9 8 20 
 

Centrul de plasament ”Andreea” 
 
 Obiective propuse: 

 Realizarea unor activități de prevenire a comportamentelor deviante și 
indezirabile în rândul beneficiarilor; 

 Respectarea drepturilor beneficiarilor, persoane cu handicap, 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 
angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 

 Asigurarea continuității activității la nivelului centrului; 
 Suținerea și sprijinirea beneficiarilor în realizarea tuturor activităților 

organizate la nivelul centrului; 
 Promovarea cursurilor școlare; 
 Sprijinirea integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor; 
 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor. 

Rezultate obținute: 
 S-au realizat activități de consiliere și evaluare psihologică: 160; 
 Activități de prevenire a cerșetoriei, împreună cu reprezentanții Poliției 

municipilului Rm. Vâlcea; 
 S-au desfășurat ședințe de lucru cu personalul centrului cu privire la 

organizarea activitățior la nivelul centrului și ședințe cu beneficiarii 
centrului; 

 S-a monitorizat situația școlară a beneficiarilor; 
 S-a câștigat a o competiție sportivă ”CUPA SUSENILOR”,  organizată 

de D.G.A.S.P.C. Gorj, în perioada 14-15.05.2018. Cu această ocazie, 
copiii au avut prilejul de a vizita diferite obiective turistice și culturale 
din municipiului Târgu Jiu;  
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 Participarea la activităţi religioase cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 
 Participarea la excursii organizate de către unitățile de învățâmânt prin 

intermediul programului școlar ”Școala altfel” în Alba Iulia, Brașov și 
București. 

 Participarea beneficiarilor la o excursie organizată de către Liga 
Femeilor Creștin Ortodoxe, la Mănăstirea Schitu Troianu,  Mănăstirea 
Dintr-un Lemn și Mănăstirea Govora din județul Vâlcea; 

 Participarea la serbarea de 1 iunie, Ziua Internațională a copilului cu 
un program de dansuri; 

 Participarea la deschiderea Festivalului de Teatru Ariel Inter - Fast  
2018, în data de 17.06.2018; 

 Plimbări în parcurile din mun. Rm. Vâlcea; 
 În perioada 29.08 - 03.09.2018 - tabără la Eforie Sud; 
 În perioada 26.09 - 29.09. 2018 - tabără la Mănăstirea Turnu, 

organizată Liga Femeilor Creștin Ortodoxe Rm Vâlcea; 
 Realizarea unei excursii la Salina Ocnele Mari, jud. Vâlcea; 
 Realizarea unui grătar la Baza Sportivă Oltchim Rm. Vâlcea; 
 pregărtirea activităților pentru sărbătorirea zilei de 1 Decembrie și 

prezentarea momentului cu ocazia zilei de 1 decembrie la sediul 
D.G.A.S.P.C Vâlcea, unde copiii au recitat, au cântat  Hora Unirii, au 
împărțit ecusoane și steaguri angajaților din cadrul direcției și ai 
centrului; 

 04 decembrie 2018, ora 1700, copiii au fost colindați și au colindat Liga 
Femeilor Creștin-Ortodoxe Rm. Vâlcea și Corul Seminarului Teologic 
”Sfântul Nicolae” Rm. Vâlcea, sub coordonarea unui profesor; 

 08 decembrie 2018, ora 1800, copiii au primit daruri și au cânat colinde 
studenților Unversității ”Constantin Brîncoveanu” Rm.Vâlcea; 

 13 decembrie 2018, ora 1430, copiii sunt invitați să susțină un moment 
de cântat colinde la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Rm. 
Vâlcea; 

 14 decembrie 2018, ora 1800, copiii au fost colindați și au colindat 
reprezentanții Școlii Gimnaziale ”Anton Pann”, jud. Vâlcea; 

 16 decembrie 2018, ora 1600, copiii au partcipat la spectacolul ”Seara 
de Colinde”, organizat de către Asociația Orfanilor din Casele de Copii 
și D.G.A.S.P.C . Vâlcea; 

 18 decembrie 2018, ora 1500, copiii sunt invitați de reprezentanții 
Palatului Copiilor Vâlcea să susțină un spectacol de colinde pe scena 
amplasată în centrul municipiului Rm. Vâcea; 

 19 decembrie 2018, ora 1030, copiii au fost invitați de către 
Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să colinde la sediul 
Consiliului Județean Vâlcea; 

 21 decembrie, am primit vizita reprezentanților Inspectoratului 
Județean de Poliție Vâlcea, ai Colegiului Energetic Rm. Vâlcea, de 
reprezentanții Primăriei Costești, care au adus daruri copiilor, iar 
aceștia, ca drept răsplată, au cântat colinde; 



 

 16

 21 decembrie, reprezentanții Arhiepiscopiei Rm. Vâlcea au adus daruri 
copiilor, iar aceștia au cântat colinde, ca răsplată pentru darurile 
oferite; 

 21 decembrie, copiii au fost colindați de un grup de cetățeni din Rm. 
Vâlcea; 

 22 decembrie, copiii au primit daruri de la reprezentanții RDS –RCS, 
iar copii au oferit program de colinde; 

 23 decembrie, ora 1600, copiii sunt invitați de reprezentanții Farmaciei 
Florina Rm. Vâlcea, să-i colinde la sediul acestora din Mun. Rm. 
Vîlcea. 

 Activități de artterapie și terapie ocupațională; 
 Activități de formare și fixare a deprinderilor de viață independentă; 
 Participarea la audierea copiilor atât din cadrul centrului cât și din 

afara centrului la Poliția municipiului Rm. Vâlcea, la Tibunalul Vâlcea, 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea și Judecătoria Vâlcea; 

 Participarea la o sesiune de formare - Parteneriat pentru egalitatea 
persoanelor LGBT, organizat în perioada 19-22.11.2018, la Predeal, 
jud. Prahova, de către Asociația Accept și Centrul Național de 
Combatere a Discriminării București; 

 Realizarea de activități specifice terapiei de grup. 
 

 Evoluția numărului de beneficiari: 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

24 10 6 28 
  
 Serviciul Căsuța de tip familial ”Nicoleta” Băbeni 

 
 Obiective propuse: 
 Integrarea/reintegrarea copiilor în familie; 
 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Creșterea calității seviciilor oferite beneficiarilor; 
 Organizarea unor evenimente pentru beneficiarii centrului; 
 Activităţi şi parteneriate în vederea atragerii de sponsori; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor; 
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului. 
 Rezultate obținute: 
 A fost reevaluată, periodic, situaţia tuturor copiilor; 
 Pentru 2 copii a fost deschisă procedura de adopție; 
 Au fost întocmite Planuri individualizate de intervenţie pentru cei 12 

copii. 
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 Toţi beneficiarii centrului au fost reevaluaţi psiho-socio-medical, de 
către echipa multidisciplinară; 

 Au fost revizuite şi întocmite noi proceduri operaţionale privind 
activităţile desfăşurate în cadrul centrului; 

 S-au efectuat 32 consultaţii de specialitate N.P.I. şi, săptămânal,  
consultaţii intercurente; 

 Un copil cu diagnosticul de astm bronșic a beneficiat de recuperare 
BFT pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate; un copil a 
fost internat la Spitalul Județean de Urgență, secția pediatrie, pentru 
tratament specializat al afecțiunilor respiratorii; 

 Au fost organizate activităţi de recreere şi socializare pentru 
beneficiarii centrului - sărbătorirea zilelor de naştere; 

 10 copii au fost înscriși în învățământul special (3 copii - învățământ  
preşcolar, 5 copii - învățământ primar și 2 copii - învățământ 
gimnazial); 

 Au fost organizate activităţi de recreere: jocuri în spațiul de joacă 
amenajat în cadrul centrului, acesta asigurând mediul corespunzător 
nivelului de dezvoltare psihomotorie a copiilor din centru; 

 Au fost organizate ieşiri în comunitate pentru cumpărături, copiii fiind 
însoțiți de personal; 

 6 copii participă la activități administrativ-gospodărești: aranjarea 
obiectelor personale în cameră, servirea mesei, pentru dezvoltarea 
abilităților de viață independentă; 

 6 copii au participat la manifestarea ocazionată de Ziua de 1 Iunie; 
 8 copii au participat la activități religioase; 
 În perioada vacanței de vară au avut loc mai multe ieșiri în parcul din 

orașul Băbeni, în special la spațiul de joacă din parc;  
 în perioada 31.08 - 01.09.2018 au avut loc ieșiri în comunitate cu 

ocazia zilelor orașului Băbeni - au participat toți copiii din centru însoțiți 
de infirmiere; 

 În perioada 01.12.2018- 24.12.2018 au avut loc pregătiri pentru 
Sărbătorile de iarnă (menținerea unei atmosfere specifice sărbătorilor 
prin ascultarea de colinde, împodobirea bradului și a spațiului de 
locuit) - au participat 9 copii însoțiți de infirmiere; 

 Un copil a fost învoit pe perioada vacanței de iarnă în familia lărgită, 
respectiv bunica maternă. Această activitate se încadreaza în procesul 
de reintegrare familiala a copilului. 

 
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

12 0 2 10 
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Centrul pentru copilul cu dizabilități Rm. Vâlcea 
 
 Obiective propuse: 

 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Îmbunătăţirea/adaptarea serviciilor acordate în funcţie de nevoi; 
 Integrarea/reintegrarea într-un mediu de tip familial a copiilor; 
 Oferirea de servicii privind recuperarea/reabilitarea psiho-motorie; 
 Activităţi şi parteneriate în vederea atragerii de sponsori; 
 Respectarea drepturilor beneficiarilor, persoane cu handicap, 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor 

(încadrarea în grad de handicap, orientare școlară); 
 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/ 

reintegrare socială conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului. 
  Rezultate obținute: 
 S-a obținut licența de funcționare a centrului; 
 S-au derulat activități instructiv-educative, de socializare și petrecere a 

timpului liber: 
- excursie la Voineasa-Brezoi-Călimănești-Cascada Lotrișor, ieșire în 
parcul Zăvoi, vizită la Grădina Zoologică, organizarea zilelor onomastice 
și aniversare, petreceri cu ocazia sărbătorilor de Paște, 8 Martie și 1 
Iunie; 
- tabără la Brezoi și la Călimănești organizată de Liga Femeilor Creștin-
Ortodoxe; 
- Activitățile de voluntariat s-au desfășurat conform proiectului 
”Psihomotricite en Action” în perioada iulie-august 2018 împreună cu 
studenții voluntari de la asociația din Franța; 
- Copiii au participat la activități de socializare și recreere organizate în 
localul ”Grădina Copilului” din livada Dealul Malului, Rm. Vâlcea; 
- excursie la Mănăstirea Ostrov - organizată  împreună cu Liga Femeilor 
Creștin-Ortodoxe;  
- excursie în parcul din stațiunea Călimănești - organizată în parteneriat 
cu Școala Gimnazială ”Spiru Haret” din Rm. Vâlcea; 
- sărbătorirea zilelor onomastice și aniversare, organizarea de petreceri 
cu ocazia sărbătorilor religioase și de iarnă; 
-  în sala de festivități a centrului s-a organizat, în parteneriat cu Școala 
Gimnazială ”Spiru Haret” din Rm. Vâlcea, o serbare cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri; 
- copiii din centru au primit vizita Organizației ”Mămici” din Rm. Vâlcea și 
Horezu - cu această ocazie copiii au susținut un mic program artistic; 
- s-a organizat serbarea de Crăciun, care s-a desfășurat în prezența 
cadrelor militare de la Școala ”Panait Donici” din Rm. Vâlcea; 
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- copiii au participat la ”Seara de Colinde” organizată în sala Consiliului 
Județean. Cu această ocazie, ei au participat la prezentarea costumului 
popular, fiind ajutați de un interpret popular; 
- copiii au primit vizita cadrelor didactice de la Centrul de Educație 
Incluzivă Băbeni; 
 La cererea copiilor s-au realizat mai multe albume de fotografii privind 

activitățile menționate mai sus; 
 S-a realizat un album foto pe suport electronic care a fost trimis la 

cerere, Consiliului Județean. 
 Întocmirea documentației pentru încadrarea în grad de handicap a  

copiilor cu dizabilități; 
 Realizarea documentelor specifice întocmirii dosarului social al 

copiilor; 
 S-au întocmit 33 planuri individualizate de interventie; 
 S-au efectuat 20 de consultații de specialitate și 100 de consultații 

intercurente; 
 6 beneficiari cu afecţiuni neuromotorii au participat la 12 şedinţe de 

kinetoterapie/fizioterapie/masaj; 
 15 de beneficiari au participat la program de gimnastică/masaj pentru 

întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate; 
 Copiii cu probleme de sănătate au fost însoțiți în unitățile medicale 

(IOMC București, Spitalul Matei Balș București, Spitalul Grigore 
Alexandrescu București, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea) pentru 
investigații amănunțite, tratament și monitorizarea stării de sănătate; 

 Au fost realizate, de către echipa multidisciplinară, 4 sesiuni de 
informare pentru beneficiari (în cadrul ședințelor lunare de lucru); 
 Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională, 

prevăzute în Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire (activităţi 
zilnice de grup/cameră, 200 întâlniri individuale cu psihologul, 250 
activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie); 

  
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.02.2018 

Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

32 4 10 26 
 

Complexul familial pentru recuperarea copilului cu dizabilități 
Goranu 

 
      Obiective propuse: 
 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Îmbunătăţirea/adaptarea serviciilor acordate în funcţie de nevoi; 
 Integrarea/reintegrarea într-un mediu de tip familial a copiilor; 
 Activităţi şi parteneriate în vederea atragerii de sponsori; 
 Respectarea drepturilor beneficiarilor, persoane cu handicap, 
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prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor 
 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/ 

reintegrare socială conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului. 
 Rezultate obținute: 
 Toţi beneficiarii centrului au fost reevaluaţi psiho-socio-medical de 

către echipa multidisciplinară; 
 Au fost întocmite Planuri de intervenţie specifică; 
 Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională; 
 Întocmirea documentației pentru încadrarea în grad de handicap a 8 

copii cu dizabilități; 
 Au fost organizate activități de recreere: jocuri în spațiul de joacă din 

interiorul și exteriorul centrului, drumeții în natură; 
 9 tineri au fost transferați în centre pentru adulți; 
 S-au efectuat 8 consultații NPI și s-a realizat o intervenție chirurgicală 

pentru un beneficiar la Spitalul Clinic de Urgență Craiova; 
 S-au întocmit documente specifice activității administrative a centrului; 
 S-au efectuat ședințe de instruire cu angajații centrului și a fost 

monitorizată în permanență activitatea desfășurată de aceștia. 
 

 Evoluția numărului de beneficiari: 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

20 10 10 20 
  
      Serviciul de tip rezidențial pentru recuperarea copilului cu 
dizabilități Rm. Vâlcea - a fost închis în luna mai 2018 
 

Serviciul de tip familial pentru deprinderi de viață și integrare 
socioprofesională a tinerilor din sistemul de protecție 

 
 Obiective propuse: 
 Integrarea/reintegrarea în familie a tinerilor; 
 Formarea deprinderilor de viaţa independentă; 
 Sprijinirea integrării socio - profesionale a tinerilor; 
 Organizarea de evenimente pentru beneficiarii serviciului; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor. 
 Rezultate obținute: 
 5 tineri au fost integrați în familia extinsă, la cerere; 
 11 tineri au fost integrați socio – profesional; 
 5 tineri au fost transferați în centre pentru adulți; 



 

 21

 Au fost organizate activităţi de recreere: excursii, plimbări, deplasări la 
diverse instituții; 

 A fost reevaluată, periodic, situaţia tuturor tinerilor (întocmire anchete 
sociale, contacte telefonice, corespondenţă, monitorizarea situațiilor 
școlare); 

 Tinerii, beneficiari ai serviciului, au participat la bursa locurilor de 
muncă organizată de A.J.O.F.M. Vâlcea; 

 Dezvoltarea comportamentelor sociale pozitive a tinerilor; 
 Activităţi cu caracter educaţional privind conştientizarea măsurilor care 

trebuie luate pentru a menţine o igienă corespunzătoare având ca 
obiectiv prevenirea bolilor contagioase; 

 Zilnic, beneficiarii sunt încurajaţi să desfăşoare activităţi gospodăreşti 
(implicarea în efectuarea și menținerea curăţeniei în dormitoare, 
îndrumare de către educatori în pregătirea hranei, resposabilizare cu 
privire la diverse activități gospodărești); 

 Susținerea și îndrumarea psihologică a tinerilor prin ședințe de 
consiliere propuse de psihologul serviciului. 

 La 31 decembrie 2018, în Serviciul de tip familial pentru deprinderi 
de viață și integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de protecție 
se aflau 29 de tineri, din care: 
- 4 tineri în componenta rezidențială; 
- 3 tineri cazați în căminele facultăților din centrele universitare; 
- 22 de tineri în apartamentele sociale ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 
 

 Evoluția numărului de beneficiari: 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

41 13 25 29 
 

Servicii de tip rezidențial oferite în parteneriat cu O.P.A. 
 

 În anul 2018 a continuat colaborarea cu Fundația ”Inimă pentru Inimă”, 
în baza Convenției de colaborare nr.70.436/381 din 17 decembrie 2015, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.18 din 29 
ianuarie 2016. 
    Potrivit prevederilor convenției, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Vâlcea asigură suport financiar, reprezentând 
costurile parţiale de întreţinere pentru maxim 30 de copii/tineri proveniţi 
din centrele rezidenţiale publice. 
    Fundația ”Inimă pentru Inimă” asigură servicii de găzduire şi îngrijire, 
consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi socializare, 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reinserţie socială etc.  
    La 31.12.2018, 35 de copii/tineri beneficiau de măsuri de protecție 
specială – plasament la Fundația ”Inimă pentru Inimă”. Dintre aceștia, 30 
de copii fac obiectul Convenției de colaborare. 
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    Repartizarea copiilor în serviciile fundației se prezintă astfel: 
- 14 copii în Centrul de Integrare Socio-Profesională Ocnele Mari; 
- 14 copii în Centrul de Socializare și Integrare Socio-Profesională 
Copăcelu; 
- 7 copii în Serviciul de integrare socio-profesională Rm. Vâlcea – 
apartamente sociale. 
 

4.1.3.  SERVICII DE PROTECŢIE  DE TIP FAMILIAL 
– plasament la rude/alte familii/persoane, plasament la asistent 

maternal profesionist - 
 

La data de 31.12.2018, în judeţul Vâlcea, 877 de copii beneficiau 
de măsuri de protecție specială de tip familial. Dintre aceştia: 
305 plasament la rude până la gradul IV; 
 122 plasament la alte familii/persoane; 
 450 plasament la asistent maternal profesionist. 
 

Reprezentarea grafică a copiilor beneficiari de măsuri de 

protecție de tip familial  la data de 31.12.2018

Plasament la 

familii/

persoane

13,9%

Plasament la 

rude

34,8%

Plasament la 

AMP 

51,3%

  
 

Plasamentul la rude până la gradul IV/alte familii/persoane 
 

 Obiective propuse: 
 Implementarea managementului de caz; 
 Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului/ 

tânărului aflat în plasament; 
 Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate; 
 Promovarea serviciilor sociale oferite. 

Rezultate obținute: 
 Pentru 78 de copii s-a instituit plasamentul la rude / alte 

familii/persoane;  
 6 copii au fost reintegrați în familia naturală; 
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 Pentru 52 de tineri s-a încetat măsura de protecție specială – 
plasament la rude/alte familii/persoane, deoarece aveau vârsta peste 
18 ani; 

 Pentru 2 copii s-a înlocuit măsura de plasament la rude/alte 
familii/persoane cu plasament la asistent maternal profesionist; 

 Pentru 2 copii s-a înlocuit măsura de plasament la alte familii/persoane 
cu plasament într-un centru de plasament; 

 3 copii aflați în plasament la altă familie/persoană au fost încredințați 
în vederea adopției; 

 2 copii aflați în plasament la rude au fost reintegrați în familia extinsă; 
 4 copii au fost adoptați. 

 
Reprezentarea grafică a evoluţiei numărului de copii afaţi în plasament 
familial la rude sau alte familii persoane la 31.12.2018, comparativ cu 

31.12.2017 

 

 
Plasamentul la asistent maternal profesionist 

 
 Obiective propuse: 
 Implementarea managementului de caz; 
 Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite; 
 Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 
 Integrarea/reintegrarea copilului în familia naturală; 
 Monitorizarea şi evaluarea copiilor aflaţi la asistent maternal 

profesionist. 
 Rezultate obţinute: 
 Au fost reatestaţi 80 de asistenţi maternali profesionişti; 
 A fost atestat 1 asistent maternal; 
 S-a suspendat atestatul pentru 1 asistent maternal; 
 S-a instituit plasamentul la asistent maternal profesionist pentru 63 de 

copii, care fie au fost abuzați, neglijați sau abandonați în unități 
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sanitare de către părinți, fie au beneficiat de măsuri de protecție în 
centre de plasament publice sau private, fie au fost în plasament la 
rude/alte familii persoane sau au fost preluați din alte județe; 

 23 de copii au fost încredințați în vederea adopției; 
 10 copii au fost adoptați, din care: 3 adopție internațională; 
 4 copii au fost plasați la rude; 
 32 de copii au fost plasați la familii/persoane; 
 10 copii au fost plasați în servicii de tip rezidențial; 
 3 copii au fost transferați în alte județe; 
 7 copii au fost reintegrați în familia naturală; 
 Pentru 2 tineri s-a încetat plasamentul la asistent maternal profesionist 

deoarece aveau peste 18 ani și nu mai urmau nici o formă de 
învățământ. 

 Au fost întocmite rapoarte prin care se urmăreşte: 
- mediul  asigurat de asistentul maternal copilului / copiilor din 

plasament;  
- satisfacerea nevoilor copilului (hrană, echipament, odihnă, recreere, 

socializare, educaţie); 
- relaţia asistentului maternal profesionist – copilul  / copiilor precum şi 

relaţia asistentului maternal profesionist cu familia naturală / 
adoptatoare; 

- nevoile asistentului maternal profesionist în activitatea desfăşurată; 
- monitorizarea evoluţiei copiilor aflaţi în plasament la AMP s-a realizat 

prin vizite efectuate la domiciliul asistenţilor maternali precum şi prin 
întâlniri între copii – asistent maternal profesionist – responsabil de 
caz. 

 
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

478 63 91 450 
 
 La data de 31.12.2018, 287 de asistenţi maternali profesioniști 
aveau în plasament copii, iar după mediul de provenienţă erau distribuiți 
astfel: 

- urban: 105; 
- rural: 182. 

  Fiecare asistent maternal profesionist are în plasament unul, doi, 
trei sau mai mulți copii. 
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Distribuția asistenților maternali profesioniști în funcţie de numărul de copiii pe care îi 
au în plasament la finalul anului 2018  

 

21

120

146 AMP cu 3 sau mai multi
copii

AMP cu 2 copii 

AMP cu 1 copil

 
 
Dintre cei 450 de copii aflați în plasament la asistent maternal 

profesionist, 74 erau copii cu dizabilități. 
 

Copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist la 31.12.2018 

74

376

Copii în dificultate

Copii cu dizabilităţi

 
 

ADOPŢIA 
 

       Prioritară în domeniul protecţiei drepturilor copilului este promovarea 
adopţiei naţionale, care pentru o anumită categorie de copii reprezintă 
o finalitate de dorit, deoarece este o măsură definitivă şi asigură copilului 
privat de ocrotirea părinţiilor naturali, în situaţiile prevăzute de lege, 
respectarea unui drept fundamental, cel de a creşte în familie. 
 

Compartimentul adopții și postadopții 
 
 Obiective propuse: 
 Identifică cele mai potrivite familii/persoane potențial adoptatoare 

pentru copil; 
 Asigură integrarea copilului într-o familie permanentă; 
 Asigură copilului adoptat un statut egal în cadrul familiei și o îngrijire 

individualizată și personalizată. 
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 Rezultate obţinute: 
În evidența Compartimentului Adopții și Postadopții se află 254 

dosare în diferite etape procedurale administrative ale adopției: 
 34 familii și 4 persoane atestate ca apte să adopte;  
 3 cereri de atestare ca familie aptă să adopte; 
 127 de copii pentru care s-a dispus deschiderea procedurii adopției 

interne, din care: 
- 12 copii se află în încredințare în vederea adopției (pentru 7 copii s-a 
încuviințat încredințarea în vederea adopției la familii cu domiciliul în 
alte județe, iar pentru 5 copii s-a propus încuviințarea adopției); 
- 25 de copii sunt clasificați pentru adopție națională; 
- 90 de copii sunt clasificați pentru adopție internațională;  

 5 copii se află în etapa de monitorizare post-încredințare în vederea 
adopției; 

 52 de copii se află în etapa de monitorizare post-adopție; 
 14 dosare cu propunere de deschidere a procedurii adopției interne 

înaintate de Serviciul Management de Caz pentru Copil; 
 31 dosare pentru care s-a dispus încuviințarea adopției de către 

Tribunalul Vâlcea (în anul 2018), din care, pentru 3 copii s-a încuviințat 
adopția internațională. 

 Pentru soluționarea cazurilor aflate în evidența compartimentului, 
au fost întocmite 500 adrese către persoane/familii/instituții, s-au 
întreprins activitățile specifice pentru evaluarea familiilor/persoanelor 
care au solicitat obținerea atestatului pentru adopție, au fost realizate 55 
ședințe de informare prealabilă a persoanelor/familiilor care și-au 
exprimat intenția de a adopta, s-au elaborat 194 de rapoarte de 
monitorizare post-adopție, s-au întreprins demesurile prevăzute de lege 
pentru deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în 
evidența Serviciului Management de Caz pentru Copil,  precum și pentru 
realizarea procesului de potrivire a copiilor adoptabili aflați în evidența 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea sau a altor direcții generale, s-au realizat toate 
demersurile prevăzute de lege pentru dosarele aflate în diferite etape 
procedurale ale adopției, a fost susținut un curs pentru asumarea în 
cunoștință de cauză a rolului de părinte adoptiv, s-a realizat informarea 
trimestrială a adoptatorilor privind posibilitatea consultării profilelor 
copiilor greu adoptabili – conform recomandării ANPDCA, s-au elaborat 
procedurile operaționale și a fost definitivat protocolul privind 
reorganizarea și extinderea atribuțiilor Echipei Intersectoriale Locale 
Vâlcea. 
 În perioada de referință s-au mai desfășurat următoarele activități: 
- cu ocazia Zilei internaționale pentru nonviolență în școală, două 
dezbateri cu tema „Prevenirea violenței în școală”, la care au participat 
54 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale „I. Gh. Duca” – Rm. Vâlcea; 
- în data de 24.05.2018, în cadrul emisiunii „Sănătatea azi”, difuzată de 
postul de televiziune VTV, au fost dezbătute subiecte legate de 
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procedura adopției și evenimentele desfășurate de D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
în perioada 30-31 mai 2018 pentru a marca Ziua Internațională a 
Copilului, Ziua Națională a Adopției și Ziua Internațională a Copiilor 
Victime ale Agresiunii.  
- dezbaterea cu tema „Meseria de părinte” – cu ocazia Zilei 
Internaționale a Familiei (15 mai 2018), la care au participat membrii EIL 
Vâlcea, reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Vâlcea și asistenți maternali 
profesioniști ai D.G.A.S.P.C. Vâlcea însoțiți de copiii pe care îi au în 
plasament (25 participanți); tematica a vizat principiile educației 
parentale, responsabilități parentale și utilizarea internetului și a rețelelor 
de socializare online; concluziile dezbaterii au accentuat importanța unei 
comunicări asertive cu copilul – condiție esențială a relaționării și a 
formării personalității lui; 
- două întâlniri de lucru, în datele de 30.05.2018 și 31.05.2018, cu 
specialiștii care au atribuții în domeniul protecției copilului, în cadrul 
cărora s-a desfășurat seminarul „Interesul superior al copilului” – cu 
ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Zilei Naționale a Adopției și Zilei 
Intenaționale a Copiilor Victime ale Agresiunii (01.06.2018, 02.06.2018 și 
03.06.2018); la evenimente au participat 45 de asistenți sociali din cadrul 
serviciilor publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență 
socială din aparatele proprii ale consiliilor locale comunale din județul 
Vâlcea și unităților medicale, 13 specialiști ai D.G.A.S.P.C. Vâlcea, 2 
reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea, 1 reprezentant al Inspectoratului 
de Poliție Județean Vâlcea, 1 reprezentant al Direcției de Sănătate 
Publică Vâlcea, 1 reprezentant al Colegiului Național al Asistenților 
Sociali din România – Sucursala Teritorială Vâlcea, 1 reprezentant al 
Asociației pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, 2 reprezentanți ai 
Fundației World Vision România și 1 reprezentant al Asociației Centrul 
pentru Familie; tematica întâlnirilor de lucru a vizat cadrul reglementativ 
în vigoare și impactul practic pe care le generează normele de drept, 
creșterea calității serviciilor oferite și integrarea principiilor calității în 
munca de zi cu zi, importanța unei comunicări eficiente intra și 
interinstituționale pentru facilitarea accesului beneficiarilor la prestațiile și 
serviciile sociale și, în general, la toate drepturile sociale; seminarul 
„Interesul superior al copilului” a abordat principiul din perspectivă psiho-
sociologică, filozofică și juridică, accentuând importanța respectării, 
promovării și garantării drepturilor copiilor în dezvoltarea lor ulterioară, 
precum și a asigurării unui mediu familial normal și echilibrat; 
- în trimestrul III 2018 a fost organizată o întâlnire de lucru a membrilor 
Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea. Cu ocazia Zilei internaționale 
împotriva exploatării sexuale și a traficului femeilor și copiilor, în datele 
de 18 și 19 septembrie 2018, au fost organizate activități de informare și 
conștientizare la care au participat elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a, 
precum și cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Zătreni, respectiv 
Școlii Gimnaziale Roșiile (70 elevi; 4 cadre didactice). În datele de 24 și 
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25 septembrie 2018 s-au desfășurat două activități de instruire a 
specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea – Centrul de zi de îngrijire și 
recuperare pentru copilul cu dizabilități (număr participanți: 13), tematica 
vizând „Interesul superior al copilului din perspectivă psiho-socio-juridică” 
și „Drepturile fundamentale ale copilului”; 
- două sesiuni de instruire a specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
- Centrul pentru copilul cu dizabilități - (număr participanți: 26), tematica 
vizând „Interesul superior al copilului din perspectivă psiho-socio-juridică” 
și „Drepturile fundamentale ale copilului”; 
- cinci sesiuni de instruire a asistenților maternali profesioniști (număr de 
participanți: 274), împreună cu specialiștii Serviciului Management de 
Caz pentru Copil, tematica vizând drepturile copilului, obligațiile 
asistentului maternal profesionist, etapele adopției naționale, 
caracteristicile copiilor adoptabili din România, simptome ale sindromului 
instituționalizării, rolul asistentului maternal profesionist în mutarea 
copilului; 
- informarea și conștientizarea elevilor clasei a IV-a din cadrul Liceului de 
Arte „Victor Giuleanu” Rm. Vâlcea în vederea încurajării copiilor să aibă 
atitudini tolerante; acțiunea s-a desfășurat în data de 16.11.2018, cu 
ocazia Zilei Internaționale pentru toleranță. Tematica a vizat drepturile și 
obligațiile copilului, definirea toleranței și importanța educației pentru 
toleranță. Discuțiile au fost interactive, iar la final a fost completat afișul 
de tip poster „Copacul toleranței” cu post-it-uri pe care fiecare elev și 
cadrul didactic au transmis esența toleranței. Pentru valorificarea 
caracteristicilor pozitive ale persoanelor și respectarea diferențelor dintre 
membri grupului, în încheierea activității întreaga asistență a participat la 
jocul „Aplauze, vă rog!”; 
- două întâlniri de lucru cu asistenții sociali/persoanele cu atribuții în 
asistența socială din județ și specialiștii care au atribuții în acest 
domeniu, organizate cu ocazia Zilei Mondiale de prevenire a abuzului 
asupra copilului și Zilei Universale a Copiilor, în datele de 19.11.2018 și 
20.11.2018. Tematica a vizat: intervenția integrată și monitorizarea 
evoluției copiilor cu dizabilități, ordinul de protecție - instrument util de 
lucru în rezolvarea unui caz de violență domestică, prevenirea 
abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite. Pe parcursul acestor 
întâlniri s-a evidențiat necesitatea consolidării serviciilor comunitare, în 
contextul furnizării de servicii eficiente și corespunzătoare nevoilor și 
cerințelor beneficiarilor, precum și importanța angajamentului serviciilor 
de intervenție timpurie pentru sprijinirea familiilor aflate în situație de risc 
în vederea dobândirii abilităților necesare creșterii și dezvoltării 
corespunzătoare a copilului, dar și a abilitării părinților în privința 
protecției copilului; 
- seminarul „Drepturile copilului sunt lege!”, creditat de Colegiul Național 
al Asistenților Sociali din România, organizat cu ocazia Zilei Mondiale de 
prevenire a abuzului asupra copilului și Zilei Universale a Copiilor, 
organizat în datele de 19.11.2018 și 20.11.2018. Scopul academic 
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urmărit prin seminarul „Drepturile copilului sunt lege!” a reprezentat în 
egală măsură o provocare și un îndemn adresate profesioniștilor: 
sistemul de protecție a copilului din România reprezintă un sistem 
centrat pe drepturile copilului și ale familiilor acestora; 
- în cadrul emisiunii „Sănătatea azi”, difuzată de postul de televiziune 
VTV în data de 30 noiembrie 2018, cu ocazia Zilei Naționale a României, 
a fost dezbătută istoria asistenței sociale în România și în județul Vâlcea 
în ultimii 100 de ani. Discuția a evidențiat progresele pe care asistența 
socială le-a înregistrat în ultimii 29 de ani către un statut autonom, 
precum și faptul că sistemul de asistență socială se află continuu într-un 
proces de transformare și modernizare, pe măsura dezvoltării societății. 
  
  Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități 

 
 Misiunea Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități 

este identificarea și evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor cu 
dizabilități în vederea încadrării într-un grad de handicap și/sau 
planificării serviciilor de abilitare și reabilitare. 
 Obiective propuse: 
 Identificarea copiilor cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad 

de handicap; 
 Verificarea îndeplinirii condițiilor privind încadrarea copilului într-un 

grad de handicap; 
 Evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor. 
 Rezultate obţinute: 
 Au fost planificate întâlnirile cu copilul și părinții/reprezentantul legal, 

au fost informați și consiliați părinții/reprezentantul legal pe parcursul 
procedurilor. 

 Au fost evaluați/reevaluați, aplicându-se criteriile biopsihosociale, un 
număr de 1534 de copii cu dizabilități, dintre care: 

- 1379 copii aflați în familia naturală; 
- 66 de copii aflați sub măsură de protecție specială la asistent maternal 

profesionist; 
- 14 copii aflat sub măsură de protecție specială la familie/persoană; 
- 20 de copii aflați sub măsură de protecție specială la rude; 
- 55 de copii aflați sub măsură de protecție specială în centrele de 

plasament. 
 Au fost prezentate în Comisia pentru Protecția Copilului cazurile 

solicitate de membrii acesteia; 
 A fost asigurat managementul de caz pentru copiii cu dizabilități aflați 

în evidența serviciului; 
 Au fost arhivate dosarele aflate în evidența serviciului; 
 S-a colaborat cu diferitele instituții/servicii/organizații – private/publice, 

profit/non-profit. 
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 La data de 31.12.2018, în evidența Serviciului de evaluare 
complexă a copilului cu dizabilități erau 1849 de copii cu handicap, 
distribuiți după gradul de handicap astfel: 
- Grad de handicap grav – 983 copii; 
- Grad de handicap accentuat – 179 copii; 
- Grad de handicap mediu – 647 copii; 
- Grad de handicap uşor – 40 copii. 

 
Reprezentarea grafică a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa DGASPC Vâlcea la 

data de 31.12.2018 

gr. grav

53%

gr. accentuat

10%

gr. mediu

35%

gr. usor

2%

 
 

 Evoluția numărului de beneficiari: 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

2073 572 796 1849 
 

4.1.4.  PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 
  
 În domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea 
îndeplinește următoarele atribuții: 
- asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi 
combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor 
destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 
- monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de 
prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru 
acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi 
agresorilor familiali; 
- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale 
şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi 
diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei 
domestice; 
- fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului 
local al sectorului municipiului Bucureşti înfiinţarea, finanţarea, respectiv 
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cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice; 
- sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil 
persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor 
drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 
- monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-
teritorială în care funcţionează; 
- identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă 
domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 
- realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi 
raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 
 

Centrul pentru victimele violenței în familie 
 

          În vederea protejării victimelor violenţei în familie, în subordinea 
DGASPC Vâlcea a fost infiinţat Centrul pentru victimele violenţei în 
familie (proiect -  Phare 2004/016-772.04.02.03.02.01.412). 

Obiective propuse: 
 Programe educaţionale, care vizează: drepturi şi responsabilităţi 

părinteşti, abilităţi parentale, puericultură, planificare familială, 
autogospodărire; 

 Accesarea serviciilor unui centru de zi sau creşe, gradiniţă, şcoală 
pentru copii; 

 Acompanierea şi identificarea unui loc de muncă şi/sau a unei 
locuinţe; 

 Informare şi susţinere în demersuri administrative, care vizează: 
clarificarea situaţiei administrative şi juridice a victimei ca de exemplu: 
obţinerea actelor de identitate, drepturi şi prestaţii sociale;  

 Consiliere juridică privind procedura divorţului, ordinului de protecţie, 
stabilirea programului de vizită a minorului, iniţierea procesului penal 
împotriva agresorului; 

 Reabilitarea legăturilor femeii/cuplului mama-copil cu familia de origine 
sau extinsă; 

 Servicii medicale preventive sau curative pentru mamă şi copil. 
 Rezultate obținute: 
 Evaluarea situaţiei juridice a beneficiarei și consiliere juridică; 
 Colaborare cu serviciile publice specializate din teritoriu, în ceea ce 

priveşte situaţia socio-familială a victimei; 
 Identificarea familiilor sau persoanelor resursă care pot să ofere sprijin 

victimei, în vederea (re)integrării; 
 Asistență şi îngrijire medicală; 
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 Colaborare cu reprezenţii SPAS, în vederea obţinerii informaţiilor 
suplimentare referitoare la comportamentul victimei, agresorului şi a 
situaţiei socio-economice; 

 Informare și sprijin pentru obținerea actelor de stare civilă (o acțiune 
de divorț); 

 Consultarea listei cu locurile de muncă vacante postată de A.J.O.F.M. 
Vâlcea pe site. 

 Identificarea unei locuinţe cu chirie (Mica Publicitate, persoane 
cunoscute, Agenţii Imoboiliare, Internet). 

 Consiliere individuală şi de grup în vederea dobândirii şi dezvoltării 
capacităţilor parentale, de autogospodărire, de comunicare, etc; 

 Consiliere de grup în vederea raţionalizării bugetului, 
responsabilizarea în ceea ce privește stabilitatea financiară şi folosirea 
resurselor existente în mod eficient; 

 Participarea victimei la „grupul suport”, întâlniri săptămânale, 
miercurea între orele  - , organizate de Asociația Centrul 
Pentru Familie; 

 Deplasări în localitatea de domiciliul/reşedinţa victimei în vederea 
medierii conflictului din familie (domiciliu sau alte locaţii); 

 Convorbiri telefonice în vederea menţinerii legăturii cu membrii familiei 
naturale/extinse/persoană resursă; 

 Consilierea membrilor familiei nucleu/extinse în vederea reintegrării 
familiale;  

 Sprijin în completarea cererii de solicitare a ordinului de protecţie (s-au 
obținut 5 ordine de restricție); 

 Informarea victimei cu privire la importanţa solicitării Serviciului de 
Medicină Legală a certificatului medico-legal (s-au obținut 7 certificate 
medico-legale); 

 Realizarea şedinţelor de suport de grup care vizează: sudarea 
grupului de femei victime ale violenţei intrafamiliale, managementul 
timpului, tehnici de evitare a situaţiilor violente, creşterea încrederii în 
propriile forţe. 

 
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
anul 2018 

Total ieșiri  
anul 2018 

Existent 
31.12.2018 

mame copii mame copii mame copii mame copii 

10 10 30 51 33 52 7 9 
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Repartiţia victimelor violenţei în familie după tipul de violenţă 
în perioada raportată 

52

1

28

violenţă fizică

violenţă psihologică

violență sexuală

 
 
4.1.5. COPIII ABUZAŢI, NEGLIJAŢI, EXPLOATAŢI 

 
Biroul Intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale 

 
În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, Biroului Intervenție în regim 

de urgență în domeniul asistenței sociale i-au fost referite spre 
soluționare un număr de 184 de sesizări privind situația a 286 de copii, 
după cum urmează:   
 62 sesizări privind neglijarea a 140 de copii. În urma verificărilor 

efectuate s-a constatat că sesizările privind neglijarea a 50 de copii au 
fost confirmate, iar pentru 90 de copiii nu s-au confirmat.  

 6 sesizări privind abuzul fizic exercitat asupra a 6 copii, din care: 
confirmate:1 și neconfirmate: 5; copiii au fost menținuți în familia 
naturală; 

 4 sesizări privind abuzul sexual la care au fost supuși 4 copii, din care:  
pentru 2 copii s-au confirmat. Pentru nici un copil nu s-a impus 
dispunerea unei măsuri de protecție specială, aceștia beneficiind de 
consiliere psihologică; 

 3 sesizări privind abuzul emoțional exercitat asupra a 3 copii - în urma 
verificărilor efectuate s-a constatat veridicitatea celor semnalate pentru 
1 copil. Copilul a fost menținut în familia naturală și a primit consiliere 
psihologică; 

 9 solicitări de instituire a unei măsuri de protecție specială pentru 9 
copii; 

 2 sesizări privind violența în familie pentru 3 copii; 
 19 solicitări din partea organelor de poliție pentru asistarea unui număr 

de 23 de copii pe parcursul audierilor; 
 7 solicitări din partea executorilor judecătorești pentru asistare la   

executări silite în vederea respectării și garantării drepturilor a 11 copii; 
 24 adrese pentru 26 de copii, prin care  instituțiile publice în atenția 

cărora se aflau copiii au solicitat efectuarea verificărilor necesare 
pentru soluționarea cazurilor; 
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 21 de solicitări pentru evaluarea psihologică/implementarea unor 
programe de consiliere psihologică pentru 24 de copii ; 

 2 petiții prin care se sesizează condițiile materiale precare a trei familii 
care au în îngrijire 14 copii; 

 2 petiții prin care se semnalează situația a 2 copii cu probleme de 
comportament; 

 18 petiții privind 15 copii au fost referite compartimentelor în atenția 
cărora se află situația copiilor; 

 5 solicitări de documente din partea unor persoane fizice/instituții 
publice, care sunt implicate în soluționarea cazurilor a 6 copii. 

Pentru soluționarea cazurilor aflate în atenția Biroului Intervenție în 
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, în functie de specificul 
fiecărui caz, reprezentanții biroului au efectuat deplasări la domiciliul 
copiilor/rudelor până la gradul al IV-lea inclusiv, la instituțiile de 
învățământ, cabinete medicale individuale, secții/posturi de poliție și au 
fost întocmite 639 de documente (adrese, invitații, rapoarte, note 
telefonice, referate, etc). 

În urma verificărilor întreprinse, pentru 22 de copii s-au stabilit 
măsuri de protecție specială, după cum urmează:  
- plasament în regim de urgență prin dispoziția directorului executiv 
pentru 19 copii, din care: 1 copil al cărui unic ocrotitor legal a fost arestat 
și 18 copii care au fost neglijați de către părinți; 
- plasament stabilit de către instanța judecătorească pentru 1 copil care, 
în vederea protejării intereselor sale, nu a putut fi lăsat în grija părinților 
din motive neimputabile lor;  
- plasament stabilit de Comisia pentru Protecția Copilului pentru 1 copil 
cu probleme de sănătate; 
- supraveghere specializată în familia naturală pentru 1 copil care a 
săvârșit  o faptă penală și nu răspunde penal  - măsură stabilită de 
Comisia pentru Protecția Copilului; 
 De asemenea, 8 copii au fost găzduiți împreună cu mamele lor în 
Centrul pentru victimele violenței în familie. 
  

4.1.6. SITUAŢIA COPIILOR PĂRĂSIŢI ÎN UNITĂŢILE 
MEDICALE 

 
  Abandonul este din nefericire un fenomen încă întâlnit în România. 
Copii nou-născuţi au fost, şi continuă să fie, abandonaţi de părinţi în 
spital, de obicei pentru că aceştia şi, în special mamele, nu văd nici o 
posibilitate de a-şi creşte copiii. Motivele sunt adesea insuficienţa 
mijloacelor financiare, lipsa de maturitate şi incapacitatea de a se 
descurca, precum şi problemele personale sau emoţionale (stigmatul 
conferit de statutul de părinte unic, dependenţa de alcool, tulburările de 
personalitate etc.). Adesea aceşti părinţi îşi abandonează copiii în spital 
fără să lase vreo informaţie privind identitatea sau adresa lor. 
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 În anul 2018, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a fost sesizată cu privire la 
situația a 13 copii care erau în risc de abandon în unităţile sanitare. 
Cazurile au fost rezolvate astfel: 
- 3 copii au fost integrați în familia naturală, umare a consilierii mamei; 
- 8 copii au fost luați în plasament de către asistenți maternali 
profesioniști; 
- 1 copil cu probleme de sănătate a fost plasat în Centrul pentru copilul 
cu dizabilități; 
- 1 caz se află în lucru, fiind vorba de un copil cu probleme grave de 
sănătate. 
   

4.1.7.  MONITORIZAREA COPIILOR AI CĂROR PĂRINŢI 
SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 

 
Începând cu luna martie 2006, D.G.A.S.P.C. Vâlcea, în colaborare 

cu autoritățile locale, monitorizează situația copiilor ai căror părinți se află 
la muncă în străinătate, potrivit Ordinului nr.219/2006, emis de către 
Secretarul de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului cu privire la 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. 

Astfel, la nivel judeţean, datele comunicate la sfârșitul anului 2018 
de 86 de primării din totalul de 89, se prezintă în felul următor: 

 
Număr de familii în care 
părinţii sunt plecaţi la 
muncă în străinătate 

la sfârşitul perioadei 
raportate 

Număr 
de copii 

la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Număr 
de copii 
aflaţi în 

îngrijirea 
rudelor 
până la 

gradul IV 
, fără 

măsură 
de 

protecţie 

Număr de copii cu măsură de protecţie 
la sfârşitul perioadei raportate 

Alte 
situaţii 

la 
AMP 

în centre 
de 

plasament 
publice 

sau 
private 

la 
rude 
până 

la 
gradul  

IV 

la alte 
persoane 

/familii 

- cu ambii părinţi 
plecaţi la muncă 
în străinătate 265 310 271 16 2 21 0 0 
- cu un singur 
părinte plecat la 
muncă în 
străinătate 1246 1458 1375 23 10 50 0 0 
- cu părinte unic 
susţinător al 
familiei 
monoparentale 
plecat la muncă 
în străinătate 482 520 446 33 4 37 0 0 
Total 1993 2288 2092 72 16 108 0 0 
 

Număr de copii ai căror 
părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate  

Distribuţia pe sexe 

M F 

2288 1131 1157 
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Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
pe grupe de vârstă 
<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 

ani 
14-17 
ani 

0 27 333 496 781 651 
 

 
Serviciul Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului Vâlcea 

 
 Comisia pentru Protecția Copilului Vâlcea este, potrivit legii, 

organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean 
Vâlcea, cu activitate decizională în materia protecției și promovării 
drepturilor copilului.  

  Comisia pentru Protecția Copilului Vâlcea s-a întrunit în 33 de 
ședințe în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 și a dispus 
următoarele: 
• reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist: 126; 
• suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist: 1; 
• eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist: 1; 
• plasament la asistent maternal profesionist: 7; 
• menținerea plasamentului la asistent maternal profesionist: 3; 
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist și plasament 

la alte familii/persoane: 3; 
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist și plasament 

la alt asistent maternal profesionist: 1; 
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist și plasament 

într-un centru de plasament: 1; 
• plasament la rude: 6; 
• încetarea plasamentului la rude (majori): 17; 
• încetarea plasamentului la rude și reintegrarea în familia naturală: 3; 
• menținerea plasamentului la rude: 15; 
• încetarea plasamentului la rude și plasament la alte rude: 1; 
• menținerea plasamentului la alte familii/persoane: 9; 
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane (majori): 7; 
• plasament la alte familii/persoane în alt județ: 1; 
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane și plasament într-un 

centru de plasament: 1; 
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane și plasament la 

asistent maternal profesionist: 1; 
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane și reintegrarea în 

familia naturală: 1; 
• plasament într-un centru de plasament: 1; 
• menținerea plasamentului într-un centru de plasament: 5; 
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament (majori): 19; 
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament și reintagrarea în 

familia naturală: 2; 
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• încetarea plasamentului în centrul maternal și reintegrare în familia 
naturală: 1; 

• încetarea găzduirii în centrul maternal și plasament la asistent 
maternal profesionist: 1; 

• încetarea găzduirii în centrul maternal și plasament la Fundația ”Inimă 
pentru Inimă”: 5; 

• menținerea plasamentului la Fundația ”Inimă pentru Inimă”:3; 
• încetarea plasamentului la Fundația ”Inimă pentru Inimă” (majori): 3; 
• încadrarea copilului în grad de handicap: 1207; 
• respingerea încadrării în grad de handicap: 16; 
• supravegherea specializată în familia naturală pentru copii care au 

săvârșit fapte penale și nu răspund penal: 1; 
• acordarea sumei cu titlu de alocație de stat pentru copii, capitalizată în 

contul deschis la Banca Transilvania pe numele copilului: 7. 

4.2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 
A PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITAȚI, PROTECȚIEI 

PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI A ALTOR PERSOANE AFLATE ÎN 
SITUAȚIE DE DIFICULTATE 

 
4.2.1. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITAȚI 

 
În domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilităţi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplinește 
următoarele atribuții: 
- promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu 
dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru 
ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi 
semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 
- asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor 
judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi 
dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu 
dizabilităţi; 
- acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia 
instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi; 
- asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, 
propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad 
de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de 
reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de 
servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de 
caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează 



 

 38

îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 
profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează 
activitatea acestuia; 
- asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de 
evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege; 
- asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav; 
- respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, 
exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică 
angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 
- ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii 
serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de 
protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în 
baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 
- asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 
independentă; 
- asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate 
serviciile şi programele pe care le desfăşoară; 
- asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform 
indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 
-  identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi 
personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de 
muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti 
atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora. 

 
4.2.2. Protecţia persoanelor adulte cu dizabilități - servicii 
 

Comisia de evaluare a persoanelor  adulte cu handicap Vâlcea 
 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este un 
organism specializat aflat în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. 

Obiective propuse:  
 Implementarea unui sistem coerent de stabilire a gradului de 

handicap; 
 Promovarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap care 

decurg din legea 448 / 2006 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 Implementarea şi monitorizarea programelor individuale de recuperare 
   şi integrare socială;  
 Eficientizarea procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare;  
 Promovarea accesului la serviciile necesare integrării sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi în vederea prevenirii marginalizării acestora.  
Rezultate obţinute: 
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Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a 
evaluat/reevaluat în anul 2018,  7087 dosare (2334 revizuiri la termen, 
3208 cazuri noi, 978 reexpertizari la cerere, 567 reexpertizari la 
convocarea D.G.A.S.P.C. Vâlcea). 

Cele 7087 persoane evaluate/reevaluate au fost încadrate în grad 
de handicap astfel: 

 handicap grav: 2994; 
 handicap accentuat: 3199; 
 handicap mediu: 337;  
 handicap uşor: 44; 
 boală (nu se încadrează  în grad de handicap): 513. 

 
Serviciul de Evidență și plăți prestații sociale 

 
La 31.12.2018 în judetul Vâlcea beneficiau de prestații sociale  

25.399 persoane cu handicap neinstituţionalizate, în creștere cu 818 
persoane faţă de 31.12.2017, când se înregistrau 24.581 persoane.  

Din totalul celor 25.399 persoane cu handicap înregistrate la 
Serviciul Evidență și plăți prestații sociale, 93,67% sunt adulţi (23.793 
persoane) şi 6,32% sunt copii (1.606 persoane). 

Distribuția pe grupe de vârstă se prezintă astfel: 
- 1.606 persoane cu vârsta 0 – 18 ani (6,32%);  
- 8.680  persoane cu vârsta între 18 – 60 de ani (34,18%); 
- 15.113 persoane cu vârsta peste 60 de ani (59,5%). 

Din totalul de 25.399 de persoane, 14.206 persoane sunt de sex 
feminin (55,93%) şi 11.193 persoane sunt de sex masculin (44,07%). 

După structura ocupaţională, situația persoanelor adulte cu 
dizabilități se prezintă astfel: 
- 1.091 persoane (4,59%) - sunt încadrate în muncă;  
- 6.225 persoane(26,16%) - sunt fără venituri; 
- 16.477 persoane(69,25%) - sunt beneficiari ai unuia dintre sistemele de 
pensii (de vârstă, de invaliditate sau IOVR). 

 
Reprezentarea grafică a persoanelor adulte cu handicap după structura ocupaţională 

la data de 31.12.2018 
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După încadrarea în grad de handicap se înregistrează următoarea 
repartiţie: 
-  gradul grav – 10.357 persoane (40,77%); 
-  gradul accentuat  – 13.041 persoane (51,35%); 
-  gradul mediu – 1.762 persoane (6,94%); 
-  gradul uşor  – 239 persoane (0,94%). 

Din cele 10.357 persoane încadrate în gradul grav, 2.345 persoane 
au optat pentru asistent personal (463 – pentru copii; 1.882 pentru 
adulţi), iar 5.094 persoane au optat pentru indemnizaţie de însoţitor (528 
pentru copii; 4.566 pentru adulţi). 
 În  ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap avem 
următoarea situaţie: 

 fizic – 5.996; 
 somatic – 5.279; 
 auditiv – 679; 
 vizual – 3.002 
 mintal – 3.235; 
 psihic – 1.559; 
 asociat – 5.534; 
 HIV/SIDA – 86; 
 boli rare – 29. 

  
 

Evoluţia numărului de persoane  cu handicap 
din judeţul Vâlcea în ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap 

31.12.2017 - 31.12.2018 
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 Obiective propuse: 
 Asigură măsuri de informare și consiliere persoanelor beneficiare; 
 Actualizarea bazei de date privind evidența persoanelor cu handicap; 
 Stabilirea și acordarea drepturilor și facilităților persoanelor 

beneficiare; 
 Dezvoltarea sistemului de management al serviciului. 

 Rezultate obţinute : 
 S-a întocmit documentaţia necesară luării în evidenţa D.G.A.S.P.C. 

Vâlcea a persoanelor care au fost încadrate într-un grad de handicap 
şi acordarea prestaţiilor sociale conform legislaţiei în vigoare; 

 S-a actualizat baza de date privind persoanele cu handicap (copii şi 
adulţi) şi s-a realizat plata fără sincope a indemnizaţiilor, bugetului 
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complementar şi a celorlalte facilităţi prevăzute de actele normative în 
vigoare; 

 S-au editat mandatele poştale pentru plata indemnizaţiilor persoanelor 
cu handicap; 

 S-au întocmit lunar recapitulaţiile pe oficii poştale; 
 S-au efectuat lunar reţinerile de la plata indemnizaţiilor pentru 

persoanele cu handicap care au debite; 
 S-au eliberat 61.863 bilete de călătorie interurbană gratuită auto şi 

3.842 bilete CFR acordate în baza legii nr. 448/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 827 legitimaţii de 
călătorie urbană gratuită; 

 S-a realizat monitorizarea trimestrială a situaţiei asistenţilor personali; 
 Au fost verificate 296 facturi privind decontarea  biletelor speciale de 

călătorie pentru transportul gratuit al persoanelor cu handicap, 
conform art. 24 din Legea 448/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Au fost eliberate 1.245 roviniete gratuite pentru persoanele cu 
handicap, conform art. 28 din Legea 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

 S-a urmărit modul de derulare a celor 31 de convenţii încheiate cu 
operatorii de transport interurban, pentru transportul interurban al 
persoanelor cu handicap; 

 Au fost acordate 3 adeverinţe pentru contractarea creditului în vederea 
achiziţionării unui autoturism. 

 S-a aplicat protocolulul încheiat între Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al cărui scop îl reprezintă realizarea schimbului de 
informaţii la nivel naţional/judeţean, referitor la persoanele cu handicap 
grav sau accentuat,  prin care se urmăreşte identificarea persoanelor 
cu handicap care deţin permis de conducere deşi sunt încadrate într-
un grad de handicap, incompatibil cu calitatea de conducător auto. 

  
4.2.3. Servicii de tip rezidențial 

 
 Serviciile de tip rezidenţial au un caracter specializat, în funcţie de 
nevoile şi caracteristicile persoanelor asistate. Reprezintă acele servicii 
care au în vedere găzduirea, pe o perioadă determinată, îngrijirea, 
recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu handicap. De asemenea, un 
rol major în abordarea problematicii persoanelor cu handicap îl 
reprezintă asigurarea de asistenţă şi suport pentru o viaţă autonomă şi 
activă, pentru integrarea în muncă.  
         În perioada raportată, în centrele rezidenţiale pentru persoanele cu 
dizabilități aflate în subordinea D.G.A.S.P.C.Vâlcea au fost înregistrate 
36 intrări şi 41 ieşiri.  
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         Din situația prezentată anterior reiese că numărul beneficiarilor a 
cunoscut o ușoară scădere față de anul anterior. 

La 31.12.2018, în centrele pentru persoane adulte cu dizabilități  se 
aflau 604 beneficiari, după cum urmează: 
 Centre de Îngrijire şi Asistenţă – 294 beneficiari, din care: 

 C.I.A. Lungeşti : 60 beneficiari; 
 C.I.A. Zătreni: 91 beneficiari; 
 C.I.A. Milcoiu: 44 beneficiari; 
 C.I.A. Bistriţa: 99 beneficiari; 

 Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică – 299 
beneficiari, din care: 

 C.R.R.N. 1 Băbeni: 93 beneficiari; 
 C.R.R.N. 2 Băbeni: 86 beneficiari; 
 C.R.R.N. Măciuca: 49 beneficiari; 
 C.R.R. Govora: 22 beneficiari; 
 C.R.R. Băbeni: 49 beneficiari. 

 Centre de găzduire temporară: 
 Centrul de criză și respiro Băbeni: 11 beneficiari. 

 
Distribuția beneficiarilor după gradul de handicap la 31.12.2018: 
Total 

instituţionalizaţi 
Grav Accentuat Mediu Uşor Fără certificat 

de handicap 
604 288 271 43 1 1 

 În anul 2018 a fost înregistrat un număr de 51 cereri de admitere în 
serviciile rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, din care: 
- 16 au fost soluţionate favorabil, comisia dispunând instituţionalizarea 
solicitanţilor; 
- 11 persoane au retras cererea înainte de soluționare; 
- 24 cereri sunt în așteptare. 
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Centrul de Criză și Respiro Băbeni 

 
 Obiective propuse: 

 Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului; 
 Informarea beneficiarilor şi familiile acestora cu privire la serviciile 

oferite de centru și accesul la serviciile din comunitate; 
 Asigurarea serviciilor de recuperare și reabilitare în baza unui plan 

individual de intervenție, pentru toți beneficiarii; 
 Asigurarea serviciilor medicale, de recuperare sau alte servicii de 

sprijin și promovare a sănătății; 
 Informarea beneficiarilor cu privire la serviciile acordate; drepturile și 

obligațiile acestora, semnalarea abuzurilor și întocmirea sesizărilor. 
 Rezultate obținute: 
 13 beneficiari ai Centrului de criză și respiro Băbeni au beneficiat de 

tratamente şi consultaţii medicale în unități sanitare specializate 
(psihiatrie); 

 S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet kinetoterapie, cabinet 
art-terapie: 13 persoane au beneficiat de serviciile acestor cabinete; 

 S-au aplicat și monitorizat 20 planuri individualizate de asistență și 
îngrijire, ca urmare a evaluării inițiale a beneficiarilor; 

 S-a asigurat implicarea beneficiarilor centrului, în funcție de gravitatea 
bolii, la amenajarea propriului dormitor: 2 persoane cu dizabilități 
implicate; 

 S-a implementat programul lunar pentru o viață activă a beneficiarilor 
prin activități de gimnastică și exerciții fizice pe care beneficiarii le-au 
desfășurat sub îndrumarea kinetoterapeutului. La programul individual 
de kinetoterapie au participat 11 persoane; 

 Îm anul 2018 beneficiarii centrului au primit vizite din partea unor 
membri ai familiei sau a unor prieteni și au fost învoiți in comunitate. 

 
         Evoluția numărului de beneficiari: 

  
Centrul de Îngrijire și Asistență Bistrița 

 
 Obiective propuse: 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu handicap; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 
 Creşterea gradului de informare al beneficiarilor; 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

9 21 19 11 
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 Promovarea participării  beneficiarilor la viaţa socială; 
 Dezvoltarea sistemului de management. 
 Rezultate obținute: 
 S-au realizat reevaluări anuale a beneficiarilor de către echipa de 

evaluare/reevaluare constituită la nivelul centrului, întocmindu-se 103 
fișe de evaluare/reevaluare; 

 Beneficiarii C.I.A. Bistriţa au beneficiat de tratamente și consultații 
medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât 
și în unități sanitare specializate: 258 investigații realizate la unități 
sanitare specializate: 13 – chirurgie,  4-oncologie, 6-infecţioase, 121-
psihiatrie, 33-neurologie, 2-ORL, 10-diabetologie, 13- medicina 
interna, 6-pneumoftiziologie, 1-hematologie, 4-urologie, 1-nefrologie, 
2-radiologie, 3-ginecologie, 3-dermatologie, 6-ortopedie, 7-
oftalmologie, 2-chirurgie cardiovasculara, 13-analize de sange, 2-
ecografie, 12-stomatologie), 61-preluați prin 112, 25-internări cu 
programare la secţia Boli Cronice; 

 S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, sală 
kinetoterapie, club. Toţi rezidenţii centrului au beneficiat de serviciile 
acestor cabinete; 

 S-au întocmit 103 planuri individuale de intervenţie, ca urmare a 
realizării reevaluării anuale și a celei inițiale. Echipa de elaborare și 
revizuire a planului individual de intervenţie care a activat la nivelul 
centrului a fost formată din specialiștii centrului: medic, psiholog, 
kinetoterapeut, asistent medical; 

 Au fost înregistrate 163 de vizite primite de beneficiarii centrului, din 
partea unor membri ai familiei sau a unor prieteni; 

 S-a înregistrat un numar de 353 învoiri ale beneficiarilor în comunitate; 
 A fost revizuit și implementat Planul de îmbunătățire a mediului 

ambiant, care a presupus modernizarea dormitoarelor, igenizare spații. 
14 persoane cu dizabilități au fost implicate în amenajarea propriului 
dormitor; 

 Sărbătorirea, lunar, a zilelor de naștere pentru beneficiarii născuți în 
perioada de raportare; 

 Participarea alături de Liga Femeilor Crestin-Ortodoxe la evenimentul 
cultural ,,Primăvară în suflete, speranţă în inimi” organizat în cadrul 
Bibliotecii Judeţene Vâlcea. 

 Participarea la evenimentul Ziua Comunei Costeşti de sărbătoarea 
,,Izvorul Tămăduirii”- 13.04.2018; 

 „Stropi de lumină, muzică și poezie” – spectacol de muzică și poezie 
oferit de „Liga femeilor creștine„ și Biblioteca „Antim Ivireanul” – 12 
iulie 2018. 

 Sărbătorirea „Sf. Maria”, participarea la bâlciurile anuale din comuna 
Costești – 15  august / 8 septembrie 2018; 
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 Rezidenții centrului au participat la spectacolul oferit cu ocazia 
sărbătoriri Centenarului Marii Uniri: „1Decembrie-Pagini de Istorie” – 
program omagial realizat de Şcoala Profesională Specială Bistriţa în 
parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Costeşti şi Ansamblul 
”Floricica” din Costeşti – Vâlcea, spectacol de muzică, dans popular şi 
poezie, organizat în data de 22 noiembrie 2018; 

 ”Colinde şi obiceiuri” cu ocazia sărbătorilor de iarnă oferite de către un 
grup de elevi de la Liceul Constantin Brâncoveanu - Horezu; 

 La programul de kinetoterapie a participat un număr de aproximativ 9 
persoane zilnic;  

 În funție de starea de sănătate a cestora, beneficiarii centrului au fost 
implicați în activități gospodărești; 

 S-au aplicat chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție al 
beneficiarilor; 

 Beneficiarii au fost informați cu privire la rezultatele 
evaluării/reevaluării acestora; 

 Realizarea raportului de activitate al centrului - trimestrial; 
 Informarea personalului privind obiectivele serviciului rezidențial pentru 

anul 2018 și  misiunea centrului; 
 Monitorizarea activității centrului a fost realizată zilnic: fișa activității 

zilnice - asistent medical, infirmieră, program de curățenie și igenizare 
zilnică - infirmier. 

 
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
 2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

110 5 16 99 
  

Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești 
 
 Obiective propuse: 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu handicap; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 
 Creşterea gradului de informare a beneficiarilor; 
 Promovarea participării  beneficiarilor la viaţa socială ; 
 Dezvoltarea sistemului de management. 
 Rezultate obținute: 
 S-a realizat reevaluarea anuală a beneficiarilor de către comisia de 

evaluare/reevaluare constituită la nivelul unității; s-au întocmit 179 de 
fișe de evaluare/reevaluare și 7 fișe de evaluare inițială; 

 Rezidenții din Centrul de îngrijire și asistență Lungești au beneficiat de 
91 tratamente și consultații medicale în funcție de diagnosticul 
medical, atât la nivelul centrului, cât și în unități sanitare specializate: 
14-chirurgie, 62-psihiatrie, 2-neurochirurgie, 13-stomatologie;  
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 S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet 
kinetoterapie: 60 de persoane au beneficiat de serviciile acestor 
cabinete; 

 S-au înregistrat 59 de vizite primite de beneficiarii centrului, din partea 
unor membri ai familiei sau a unor prieteni; 

 S-au înregistrat 296 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate; 
 S-a revizuit și implementat Planul de îmbunătățire a mediului ambiat, 

care a presupus reparație mobilier, igenizare spații; 
 16 beneficiari au fost implicați în activitatea de amenajare a propriului 

dormitor; 
 410 ședinte de consiliere psihologică; 
 15 persoane au participat zilnic la ședințe de recuperare. La şedinţele 

de masaj terapeutic au participat 7 persoane în fiecare zi; 
 În funție de starea de sănătate a cestora, beneficiarii centrului au fost 

implicați în activități gospodărești; 
 Realizarea unei informari adresate beneficiarilor având ca temă 

„educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice”; 
 Întocmirea planului de instruire și formare profesională pentru 

personalul centrului, pentru anul 2018; 
 Realizarea informării beneficiarilor privind activitatea curentă a 

centrului, având ca tema „abuzul sau alte forme de tratament 
degradant”; 

 Realizarea unei informari adresate beneficiarilor având ca temă 
„educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice”; 

 Realizarea unor informări adresate beneficiarilor în vederea menținerii 
unui stil de viață sănătos, precum și asupra drepturilor fundamentale 
pe care aceștia le au; 

 Realizarea unei informări adresate beneficiarilor având ca temă „viața 
sexuală și modalitățile contraceptive„; 

 Realizarea unei informări adresate beneficiarilor având ca temă 
„respectarea normelor sociale pe perioada învoirii”; 

 Sărbătorirea lunar a zilelor de naștere pentru beneficiarii născuți în 
perioada de raportare; 

 Sărbătorirea zilelor de Sf. Mihail și Gavril, Sf. Andrei, Sf. Nicolae, de 
Crăciunul și de Anul Nou. 

 
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

57 8 5 60 
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Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu 
 

 Obiective propuse: 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu handicap; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 
 Creşterea gradului de informare al beneficiarilor; 
 Promovarea participării  beneficiarilor la viaţa socială; 
 Dezvoltarea sistemului de management al serviciului rezidențial. 
 Rezultate obținute: 
 Realizarea de sesiuni de informare a personalului cu privire la 

aplicarea următoarelor proceduri operaţionale: recuperarea 
beneficiarilor,  prevenirea și combaterea oricăror forme de abuz în 
rândul beneficiarilor şi îngrijirea beneficiarilor; 

 S-au întocmit 39 fișe de evaluare/reevaluare și 5 fișe de evaluare 
inițială; 

 Rezidenții C.I.A. Milcoiu au beneficiat de tratamente și consultații 
medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât 
și în unități sanitare specializate: 130 investigații realizate la unități 
sanitare specializate astfel: diabet  - 12, neurologie  - 30, psihiatrie-37, 
gastroenterologie -7, medic de familie – 134, pneumologie - 1,ORL – 
1, chirurgie – 1,  stomatologie – 21, cardiologie – 6, geriatrie – 8, 
internare în spital - 3, recoltări de analize - 2; 

 S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet 
kinetoterapie, cabinet art-terapie: 44 de persoane au beneficiat de 
serviciile acestor cabinete; 

 S-au întocmit 45 Planuri individualizate de asistență și îngrijire; 
 În perioada raportată au fost înregistrate un numar de 168 vizite 

primite de beneficiarii centrului, din partea unor membrii ai familiei sau 
a unor prieteni; 

 În perioada raportată au fost înregistrate un numar de 603 de învoiri 
ale beneficiarilor în comunitate; 

 Desfășurarea activității psihologice prin consiliere psihologică, terapie 
de grup, terapie cognitivă și terapie comportamentală: 791 de ședințe 
de consiliere psihologică; 

 În funție de starea de sănătate a cestora, beneficiarii centrului au fost 
implicați în activități gospodărești; 

 Aplicarea chestionarului de satisfacție pentru beneficiari și aparținători 
ai acestora; 

 Participarea beneficiarilor centrului, marți, 6 martie 2018, ora 11.00, la 
Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene Vâlcea unde s-a desfăşurat 
manifestarea „Primăvară în suflete, speranță în inimi”; 

 Participarea beneficiarilor la Ediția a VIII-a a „Cupei Susenilor“, care s-
a desfășurat în perioada 14-15 mai la Complexul de Îngrijire Suseni. 
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Competiția a fost destinată exclusiv persoanelor cu diverse grade de 
handicap, instituționalizate sau neinstituționalizate. Acțiunea a fost  
organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  
Copilului Gorj și a avut  scop  promovarea unei imagini pozitive a 
persoanelor cu dizabilități, cât și pentru combaterea percepțiilor 
stereotipice cu privire la acestea. La ediția din acest an au  participat 
persoane cu handicap din Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, ocazie cu 
care C.I.A. Milcoiu a obtinut locul I la secțiunea table; 

 În perioada raportată, beneficiarii C.I.A. Milcoiu au primit vizita 
membrilor Fundației Emanuel, ocazie cu care s-au împărtășit  impresii 
pozitive și de suport afectiv, s-au cântat colinde și au primit cadouri; 

 Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, beneficiarii au primit vizita preotului 
paroh și a unor aparținători care și-au dorit să le ofere cadouri; 

 Promovarea materialului informativ privind serviciile oferite, material 
care a fost distribuit tuturor persoanelor care au vizitat C.I.A. Milcoiu; 

 Promovarea în mediul online, a serviciilor oferite de centru prin 
crearea unei pagini de prezentare în rețeaua de socializare Facebook; 

 Realizarea raportului de activitate al centrului; 
 Sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice ale beneficiarilor. 
 
 Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

43 5 4 44 
 

Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni 
 

  Obiective propuse: 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu handicap; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 
 Creşterea gradului de informare al beneficiarilor; 
 Promovarea participării  beneficiarilor la viaţa socială; 
 Dezvoltarea sistemului de management al serviciului social. 
 Rezultate obținute: 
 Realizarea reevaluării anuale a beneficiarilor de către comisia de 

evaluare/reevaluare constituită la nivelul centrului, întocmindu-se 372 
de fișe de evaluare/reevaluare; 

 Rezidenții C.I.A. Zătreni au beneficiat de tratamente și consultații 
medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât 
și în unități sanitare specializate: 90 investigații realizate la unități 
sanitare specializate (41 – psihiatrie, 3 - pneumologie, 3 - expertiză 
medico-legală, 3 - internare, 9 - neurologie, 1 – chirurgie, 2 – 
oncologie, 2 - ORL, 4 – diabet, 1 – ginecologie, 3 – ortopedie, 1 – 
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oftalmologie, 3 – stomatologie, 6 – analize de sange, 11 - 
gastroenterologie ), 9 preluați prin 112;   

 Asigurarea funcționalității următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, club; 

 Aplicarea chestionarului pentru identificarea formelor de abuz şi 
exploatare asupra beneficiarilor care sunt învoiți mai mult de 3 zile din 
cadrul centrului ; 

 În perioada raportată au fost înregistrate 68 de vizite primite de 
beneficiarii centrului din partea unor membri ai familiei sau a unor 
prieteni; 

 În perioada raportată s-au înregistrat 858 de învoiri ale beneficiarilor în 
comunitate; 

 40 de persoane cu dizabilități au fost implicate în amenajarea spațiului 
de locuit; 

 La programul de kinetoterapie în grup au participat 21 persoane, iar la 
programul individual de kinetoterapie au participat 30 de persoane 
zilnic; 

 Aplicarea chestionarului de satisfacție unui număr de 35 de persoane, 
beneficiari și apartinători ai acestora (patologia medicală a 
beneficiarilor nu a permis aplicarea mai multor chestionare); 

 Participarea beneficiarilor C.I.A. Zătreni alături de Liga Femeilor 
Creștine la activități  organizate în sediul Bibliotecii Județene Vâlcea; 

 Realizarea informării anuale a beneficiarilor privind activitatea curentă 
a centrului, având ca temă „abuzul sau alte forme de tratament 
degradant”; 

 Realizarea unei informări adresate beneficiarilor având ca temă 
„educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice”. 
 
Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

93 1 3 91 
 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Băbeni 
 

 Obiective propuse: 
 Respectarea standardelor minime obligatorii; 
 Organizarea de evenimente pentru beneficiarii centrului; 
 Creșterea calității seviciilor oferite beneficiarilor; 
 Activităţi şi parteneriate în vederea atragerii de sponsori; 
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 

angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate; 
 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor; 
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului; 
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 Respectarea drepturilor beneficiarilor, persoane cu handicap, 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/ 
reintegrare socială conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar. 
 Rezultate obținute: 

 A fost reevaluată, periodic, situaţia tuturor beneficiarilor; 
 Beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare Băbeni au 

beneficiat de tratamente și consultații medicale în funcție de 
diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât și în unități sanitare 
specializate: 29 investigații realizate la unități sanitare specializate (12 
– gastroenterologie, 3 – neurologie, 5 – cardiologie, 4 – chirurgie 
vasculară, 2 – chirurgie, 3 - psihiatrie), 37 investigații stomatologice, 
49 – analize medicale anuale recomandate de medicul de familie;  

 Asigurarea funcționalității următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic și cabinet 
artterapie: 49 de persoane au beneficiat de serviciile acestor cabinete; 

 Reanalizarea a 200 de planuri individualizate de asistență și îngrijire; 
 Monitorizarea de către responsabilii de caz de la nivelul unității a 

aplicării planului individualizat de asistență și îngrijire, prin întocmirea 
săptămânal a fișei de monitorizare a situației beneficiarului și planului 
individualizat de asistență și îngrijire. Fiecare responsabil de caz 
monitorizează aplicarea planului individualizat de asistență și îngrijire 
pentru nu număr maxim de 25 beneficiari;  

 Încetarea acordării serviciilor pentru 1 beneficiar care a fost integrat 
familial; 

 În perioada raportată au fost înregistrate 50 vizite primite de 
beneficiarii unității din partea unor membri ai familiei sau a unor 
prieteni și 151 învoiri ale beneficiarilor în comunitate; 

 10 persoane cu dizabilități au fost implicate în amenajarea propriului 
dormitor; 

 S-au desfășurat activități de consiliere psihologică, terapie de grup, 
terapie cognitivă și terapie comportamentală: 429 de ședinte de 
psihologie (s-a intocmit fișe de consiliere pentru fiecare ședință); 

 Nu au existat disfucționalități în asigurarea serviciilor furnizate de 
unitatea de asistență socială.      

 
Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
 2018 

Existent 
31.12.2018 

41 9 1 49 
 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Govora 
 

  Obiective propuse: 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu handicap; 
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 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap; 
 Creşterea gradului de informare al beneficiarilor; 
 Promovarea participării  beneficiarilor la viaţa socială; 
 Îmbunătățirea activității serviciului social; 
 Dezvoltarea sistemului de management al centrului. 
 Rezultate obținute: 
 Rezidenții C.R.R. Govora au beneficiat de tratamente și consultații 

medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât 
și în unități sanitare specializate: 6 - neurologie, 24 - psihiatrie, 7 - 
laborator analize, 1 - oftalmologie, 1 - diabetologie, 5 - chirurgie 
vasculară, 6 – stomatologie, 12 - cardiologie, 18 - preluați prin 112; 

 S-a asigurat funcționalitatea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical și club: 22 de persoane au 
beneficiat de serviciile acestor cabinete; 

 S-au aplicat chestionare pentru identificarea formelor de abuz și 
exploatare asupra beneficiarilor care sunt învoiți frecvent în 
comunitate; 

 S-au întocmit planuri individualizate de asistență și îngrijire și s-a 
monitorizat aplicarea lor; 

 În perioada raportată au fost înregistrate 193 de vizite primite de 
beneficiarii centrului din partea unor membrii ai familiei sau a unor 
prieteni și 167 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate; 

 Implicarea beneficiarilor centrului, în funcție de gravitatea bolii, la 
amenajarea propriului dormitor: 8  persoane cu dizabilități implicate; 

 Sărbătorirea zilei de 1 mai, prin activități în afara Centrului; 
 Participarea a 6 beneficiari la slujba religioasă de Rusalii; 
 Realizarea unei informări adresate beneficiarilor având ca temă 

”importanța activității fizice la vârsta a-III-a. 
 Participarea a 8 beneficiari la Ziua pensionarului, la Restaurant Silva, 

din orașul Băile Govora; 
 Sărbătorirea lunară a zilelor de naștere pentru beneficiarii născuți în 

perioada de raportare; 
 Împodobirea bradului de Crăciun într-un cadru festiv; 
 Primirea colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
 Participarea a 5 beneficiari la slujba religioasă de Crăciun; 
 S-a implementat programul lunar pentru o viață activă a beneficiarilor 

care cuprinde:activități practice(confecționarea de obiecte artizanale) 
activități de grup (jocuri de grup, audiții muzicale,) activitați 
informative(urmărirea programelor TV, citirea presei/cărților/revistelor) 
activitați spirituale; 

 15 % dintre beneficiarii centrului sunt implicați în activități 
gospodărești; 
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 Aplicarea chestionarului de satisfacție beneficiarilor și aparținătorilor 
acestora; 

 Realizarea unei informări adresate beneficiarilor având ca temă 
”Importanța activității fizice la vârsta a treia” și ”Regulile de bază care 
trebuie respectate de persoanele cu diabet”. 

 
Evoluția numărului de beneficiari: 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

21 4 3 22 
 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Băbeni 
 
 Obiective propuse : 
 Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului; 
 Informarea beneficiarilor și a familiilor acestora cu privire la serviciile 

oferite de centru și accesul la serviciile din comunitate; 
 Asigurarea serviciilor de recuperare și reabilitare în baza unui plan 

individual de intervenție, pentru toți beneficiarii; 
 Asigurarea hranei, materialelor de igienă personală, îmbrăcăminte, 

încălțăminte și cazarmament; 
 Asigurarea serviciilor medicale, de recuperare sau alte servicii de 

sprijin și promovare a sănătății; 
 Informarea beneficiarilor cu privire la serviciile acordate: drepturile și 

obligațiile acestora, semnalarea abuzurilor și întocmirea sesizărilor. 
 Rezultate obținute: 
 A fost organizată o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la 

ghidul beneficiarului și la condițiile de sistare a serviciilor; 
 S-a întocmit planul de restructurare a centrului; 
 A fost asigurată hrana zilnică, 3 mese/zi și 2 gustări, cu respectarea 

necesarului de calorii; 
 18 beneficiari participă zilnic la activități administrativ – gospodărești și 

de autogospodărire; 
 9 beneficiari participă la activități de grădinărit; 
 Au fost efectuate un număr de 67 investigații suplimentare în secții de 

specialitate din cadrul Spitalului Județean Vâlcea; 
 Au fost efectuate 209 reevaluări psihiatrice ale beneficiarilor; 
 3 beneficiari au fost internați în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea; 
 Au fost asigurate și aplicate tratamente permanente pentru beneficiarii 

centrului; 
 Au fost efectuate 7367 consultații de către medicul centrului; 
 Au fost evaluați toți rezidenții centrului. 
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 Evoluția numărului de beneficiari 
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 

2018 
Total ieșiri 

2018 
Existent 

31.12.2018 
97 0 4 93 

 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Băbeni 
 
 Obiective propuse : 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu afecțiuni 

neuropsihice în funcție de tipul de handicap și nivelul abilităților; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calității serviciilor acordate persoanelor cu afecțiuni 

neuropsihice; 
 Creşterea gradului de informare al beneficiarilor;  
 Promovarea participării persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice la 

viaţa socială;  
 Creșterea vizibilității activității unității de asistență socială; 
 Dezvoltarea sistemului de management. 
 Rezultate obținute : 
 S-au întocmit 174 de fișe de evaluare/reevaluare a beneficiarilor; 
 Rezidenții C.R.R.N. 2 Băbeni au beneficiat de tratamente și consultații 

medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât 
și în unități sanitare specializate: 12 – dermatologie, 5 – boli de 
nutriție, 2 - psihiatrie, 4 - endocrinologie, 1 – chirurgie vasculară, 6 - 
cardiologie, 1 - urologie, 2 - pneumologie, 1 - tomografie, 2 - 
mamografie, 5 – neurologie, 5 – chirurgie, 2 – oncologie, 1 – ORL, 2 – 
ginecologie, 15 – gastroenterologie, 1 ecografie), 48 de investigații 
stomatologice, 28 - planificare familială, 4  - internări de o zi la 
obstretică–ginecologie, 92 – analize medicale periodice recomandate 
de medicul de familie;  

 S-a asigurat funcționalitatea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet 
kinetoterapie, cabinet art-terapie: 86 de persoane au beneficiat de 
serviciile acestor cabinete; 

 S-au aplicat chestionare pentru identificarea formelor de abuz și 
exploatare asupra beneficiarilor care sunt învoiți mai mult de 3 zile din 
cadrul unității; 

 S-au întocmit 258 de Planuri individualizate de asistență și îngrijire; 
 Monitorizarea aplicării  Planului individualizat de asistență și îngrijire; 
 În perioada raportată au fost înregistrate 211 de vizite primite de 

beneficiarii unității, din partea unor membri ai familiei sau a unor 
prieteni și 1705 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate; 

 S-au implementat Planuri de integrare/reintegrare socială ale 
beneficiarilor din centru; 

 37 de beneficiari au fost implicați în amenajarea propriului dormitor; 
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 S-au desfășurat 929 de ședințe de psihologie (consiliere psihologică, 
terapie de grup, terapie cognitiva și terapie comportamentală); 

 Participarea CRRN 2 Băbeni alaturi de  parohiile Blejani Scundu, 
Valea Bisericii Orleşti şi Parohia Băbeni la proiectul pastoral – 
filantropic Sa-i îngrijim pe cei bolnavi, în cea de-a cincea săptamână 
din Postul Mare, prin organizarea unei acțiuni în cadrul centrului (Sf. 
Maslu), acțiune promovată pe pagina de web al Episcopiei 
Râmnicului. 

 22.05.2018 – organizarea unei excursii în municipiul Sibiu (vizită în 
Piața Mare și Grădina Zoologică); 

 23.05.2018 – s-a desfășurat acțiunea ”Purtători de lumină, iubire și 
credință”, în parteneriat cu Liga Femeilor Creștin Ortodoxe Vâlcea; 

 25.09.2018 – s-au desfășurat activități de socializare și recreative 
împreună cu 40 de voluntari ai Asociației Smaily Rm. Vâlcea; 

 diseminarea materialului privind metodele de abordare, comunicare și 
relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-
comportamentale ale acestora, către personalul centrului; 

 S-au sărbătorit zilele de naștere și onomastice ale beneficiarilor; 
 În data de 10.12.2018, s-a organizat o excursie la Târgul de Crăciun 

organizat de  Primăria Rm. Vâlcea; 
 În data de 03.12.2018, în parteneriat cu Fundația „Inimă pentru Inimă” 

și Asociația SMALI Rm. Vâlcea, s-au organizat activități cu ocazia Zilei 
internaționale a persoanelor cu handicap; 

 S-au sărbătorit zilele de Crăciun în parteneriat cu Asociația SMALI 
Rm. Vâlcea și Arhiepiscopia Râmnicului, ceea ce a presupus 
oraganizarea mesei festive, cadouri pentru beneficiari, precum și 
interpretarea de colinde pentru aceștia. 

 
 Evoluția numărului de beneficiari : 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

87 2 3 86 
 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca 
   
 Obiective propuse : 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu afecțiuni 

neuropsihice în funcție de tipul de handicap și nivelul abilităților; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calității serviciilor acordate persoanelor cu afecțiuni 

neuropsihice; 
 Creşterea gradului de informare al beneficiarilor;  
 Promovarea participării persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice la 

viaţa socială;  
 Creșterea vizibilității activității unității de asistență socială; 
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 Dezvoltarea sistemului de management al centrului. 
 Rezultate obținute: 
 Realizarea reevaluarii anuale a beneficiarilor de către comisia de 

evaluare/reevaluare constituita la nivelul centrului: s-au întocmit 52 de 
fișe de evaluare/reevaluare; 

 Beneficiarii C.R.R.N. Măciuca au beneficiat de tratamente și consultații 
medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât 
și în unități sanitare specializate: 148 investigații medicale realizate în 
secțiile de psihiatrie ale Spitalelor Drăgășani și Drăgoești, din care 20 
beneficiari au fost internați în secțiile celor două spitale; 

 S-a asigurat funcționalitatea cabinetului medical: 170 de persoane au 
beneficiat de serviciile acestui cabinet; 

 S-au întocmit 56 Planuri individualizate de intervenție; 
 În perioada raportată au fost înregistrate 26 vizite primite de 

beneficiarii unității din partea unor membri ai familiei sau a unor 
prieteni și 1391 învoiri ale beneficiarilor în comunitate; 

 S-au revizuit 55 planuri de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor 
din centru; 

 Revizuirea și implementarea Planul de îmbunătățire a mediului 
ambiant, care a inclus Proiectul de Reabilitare Termică, finanțat din 
fonduri europene, proiect implementat de către Consiliul Județean 
Vâlcea, având o valoare totală de aproximativ 4.866 mii lei, acesta 
constând în înlocuirea instalațiilor sanitare, instalațiilor electrice, 
anveloparea termică, panouri solare, schimbarea centralelor termice 
etc.; 

 29 beneficiari au participat la activități de terapie ocupațională; 
 13 beneficiari au fost implicați în activități gospodărești; 
 14 persoane au fost implicate în amenajarea propriului dormitor; 
 S-au aplicat chestionare de satisfacție pentru beneficiari sau 

aparținătorii acestora; 
 Au fost realizate sesiuni de informare: 

- în luna iulie: modalitatea de calcul a contribuției lunare de întreținere; 
- în luna august: drepturile beneficiarilor conform cartei, modalitatea de 
efectuare a sesizărilor și reclamațiilor, semnalarea cazurilor de abuz și 
neglijare; 
- în luna septembrie: asistența medicală acordată și administrarea 
tratamentului medicamentos, condițiile de încetare/sistare a serviciilor. 

 În luna decembrie, beneficiarii nou-veniți în centru au fost informați cu 
privire la drepturi, conform cartei beneficiarului, la modalitatea de 
efectuare a reclamațiilor, semnalarea cazurilor de abuz și neglijare, 
precum și la serviciile medicale și administrarea tratamentului și 
condițiile de încetare a serviciilor; 

 Elaborarea raportului de activitate. 
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  Evoluția numărului de beneficiari :  
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 

2018 
Total ieșiri 

2018 
Existent 

31.12.2018 
50 3 4 49 

 
4.2.4. Protectia persoanelor vârstnice și a altor persoane aflate în 
situație de dificultate  
 

În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane 
adulte aflate în situaţii de dificultate, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplinește următoarele atribuții: 
- completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte 
aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de 
informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 
capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu 
forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute 
în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 
- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului 
său la exprimarea liberă a opiniei; 
- depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte 
aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 
- verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de 
îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de 
asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau 
revocării măsurii stabilite; 
- asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a 
persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea 
funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 
- depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte 
conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 
- asigură organizarea, administrarea şi finanţarea se rviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

 
Centrul pentru persoane vârstnice Nicolae Bălcescu 
 

Obiective propuse : 
 Dezvoltarea de servicii specializate pentru beneficiari în funcție de 

nivelul abilităților; 
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar; 
 Creșterea calității serviciilor acordate persoanelor vârstnice; 
 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor; 
 Creșterea vizibilității activității centrului. 
    Rezultate obținute: 
 S-a realizat evaluarea inițială și  reevaluarea anuală a beneficiarilor; 



 

 57

 Rezidenții C.P.V. Nicolae Bălcescu au beneficiat de tratamente și 
consultații medicale atât la nivelul centrului, cât și în unități 
specializate: 5 - cardiologie, 2 - neurologie, 16 - psihiatrie, 10 - 
urologie, pneumologie - 5, 2 - chirurgie vasculară, 2 - fizioterapie, 2 - 
ortopedie, 2 - examen CT, 11 - analize de laborator, 2 - oftalmologie, 
16 - medic de familie); 

 S-a asigurat funcționalitatea cabinetelor de recuperare destinate 
vîrstnicilor din centru; 

 S-au realizat planuri individualizate de asistență și îngrijire; 
 S-au înregistrat 107 de vizite primite de beneficiari și 121 de învoiri ale 

vârstnicilor în comunitate; 
 2 persoane vârstnice au fost implicate în activități de îmbunătățire a 

mediului ambiant; 
 S-au desfășurat 478 de ședințe de psihologie; 
  Informarea beneficiarilor cu tema ”abuzul sau alte forme de tratament 

degradant”. 
 Au fost sărbătoriți beneficiarii născuți în perioada raportată; 
 Sărbătorirea zilelor de 25 decembrie, respectiv 31 decembrie, prin 

organizarea de mese festive; 
 În perioada raportată, beneficiarii C.I.A. Milcoiu au primit vizita 

membrilor Fundației Emanuel, ocazie cu care s-au împărtășit  impresii 
pozitive și de suport afectiv, s-au cântat colinde și au primit cadouri; 

 Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, beneficiarii au primit vizita preotului 
paroh și a unor aparținători care și-au dorit să le ofere cadouri; 

 6 persoane au participat la șeințe de kinetoterapie individuală, 10 
persoane au participat la ședințe de kinetoterapie de grup. 
 

 Evoluția numărului de beneficiari:  
Existent  

01.01.2018 
Total intrări 

2018 
Total ieșiri 

2018 
Existent 

31.12.2018 
9 9 1 17 

 
Centrul de primire în regim de urgență persoane adulte Băbeni 

 
Obiective propuse : 

 Dezvoltarea de servicii de asistență socială pentru persoanele adulte 
aflate în situație de risc social și acordarea de servicii în funcție de 
problematica socio-medicală a fiecărui caz. 

 Dezvoltarea sistemului de management al centrului. 
 Rezultate obținute : 
 Rezidenții C.P.R.U.P.A. Băbeni au beneficiat de tratamente și 
consultații medicale în funcție de diagnosticul medical, atât la nivelul 
centrului, cât și în unități sanitare specializate; 
 S-a asigurat funcționalitatea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet 
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kinetoterapie, cabinet art-terapie: 28 persoane au beneficiat de serviciile 
acestor cabinete; 
 S-au întocmit planurile de îngrijire și asistență; 
 Monitorizarea aplicării planului individualizat de asistență și îngrijire; 
 S-au încheiat 12 contracte de furnizare servicii; 
 S-a încetat acordarea serviciilor pentru 9 persoane. 
 
 Evoluția numărului de beneficiari : 

Existent  
01.01.2018 

Total intrări 
2018 

Total ieșiri 
2018 

Existent 
31.12.2018 

1 12 9 4 
 

Compartimentul prevenire, marginalizare socială 
 

 Obiective propuse: 
 Prevenirea sărăciei și marginalizării sociale; 
 Îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate în vederea 

creșterii calității vieții și depășirea situației de dificultate în care se 
regăsesc persoane sau familii aflate în situații de risc social. 

 Rezultate obținute: 
 S-au realizat acțiuni de informare și promovare a programului de 

prevenire a marginalizării sociale, prevenire abandon, prevenire sarcini 
nedorite, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea, în 7 localități: Băile Govora, Măldărești, Băbeni, 
Frâncești, Tomșani, Călimănești și Brezoi: 

    - acțiuni de popularizare, informare, prin distribuire de materiale 
publicitare; 
    - întâlniri cu persoane interesate și beneficiari ai proiectului. 
 S-au întocmit două rapoarte de întrevedere cu familii aflate în situații 

de risc social. În urma verificărilor la domiciliul acestora au fost incluse 
în programul de prevenire a sarcinii nedorite și au fost identificate 
posibilități de obținere a unor beneficii de asistență socială oferite de 
autoritățile locale; 

 S-au efectuat două evaluări sociale la persoane aflate în situații de 
abandon și care erau dependente total de serviciile altor persoane; 

 Întâlnire de lucru organizată de D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu ocazia Zilei 
Internaționale a copilului, Zilei Naționale a Copiilor Victime ale 
Agresiunii, unde au fost prezenți asistenții sociali, asistenții comunitari 
și persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor din 
județ. Tematica întâlnirii a vizat cadrul legislativ în vigoare, creșterea 
calității serviciilor oferite beneficiarilor, importanța unei comunicări 
eficiente intra și interinstituționale pentru facilitarea accesului 
persoanelor la prestațiile și serviciile sociale; 

 Participarea la seminarul ”Interesul superior al copilului” organizat la 
data de 31.05.2018, unde au participat reprezentanți ai Fundației 
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World Vision, Asociației Centrul pentru Familie, Centrului de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea, Inspectoratului de Poliție 
Județean Vâlcea, asistenții sociali din cadrul primăriilor. S-a dezbătut 
importanța respectării, promovării și garantării drepturilor copiilor, 
precum și a asigurării unui mediu familial normal și echilibrat; 

 Întâlnire de lucru regională organizată de Agenția Națională pentru 
Romi în data de 24.07.2018, cu scopul de a consolida dialogul dintre 
societatea civilă și Guvernul României și de a eficientiza activitatea 
agenției în procesul de implementare, monitorizare și evaluare a 
politicilor destinate incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând 
minorității rome; 

 Participarea la ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice convocată la Instituția Prefectului 
Vâlcea în data de 24.09.2018; 

 Reprezentantul compartimentului a participat la ședința grupului de 
lucru mixt pentru romi, organizată la Instituția Prefectului Vâlcea în 
data de 18.12.2018; 

 S-au desfășurat activități în cadrul proiectului ”Assist”, proiect care 
urmărește consolidarea capacității profesioniștilor din cadrul direcțiilor 
generale de asistență socială și protecția copilului în ceea ce privește 
drepturile și protecția copiilor/tinerilor care urmează să părăsească 
sistemul de protecție, prin identificarea unor metode de bună practică 
în vederea integrării socio-profesionale a acestora;  

 
V. SERVICII ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI EXECUTIV 

 
Serviciul Monitorizare, analiză statistică, indicatori de asistență 

socială și incluziune socială 
 

 Obiective propuse:  
 Monitorizarea şi raportarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; 
 Realizarea monitorizării indicatorilor specifici de asistenţă socială; 
 Implementarea și întreținerea aplicațiilor de baze de date. 
 Realizări: 
 Au fost elaborate 5 rapoarte de activitate, din care patru rapoarte 

trimestriale și unul anual; 
 A fost asigurată actualizarea, completarea şi gestionarea bazelor 

proprii de date cu toate informaţiile privind copiii cu măsuri de protecţie 
specială şi a celor încadraţi în grad de handicap (hotărârile CPC, 
dispoziţiile Directorului executiv al D.G.A.S.P.C., sentinţele instanţelor 
de judecată): 5190 înregistrări;  

 Au fost elaborate și transmise către Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Dizabilități rapoartele privind cheltuielile înregistrate în 
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anul 2017 de centrele rezidențiale și nerezidențiale pentru persoanele 
adulte cu dizabilități; 

 Au fost elaborate și transmise către Ministerul Muncii și Justiției 
sociale datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de 
servicii, înregistrate în anul 2017; 

 A fost asigurată actualizarea, completarea şi gestionarea bazelor 
proprii de date cu toate informaţiile privind persoanele adulte cu 
dizabilități și persoanele vârstnice din serviciile sociale cu cazare: 152 
înregistrări; 

 Au fost elaborate şi transmise instituţiilor interesate următoarele 
situaţii: 
- 12 fişe de monitorizare lunară privind activitatea Direcţiei generale ca 
urmare a modificărilor apărute lunar în situaţia copiilor aflaţi cu măsuri 
de protecţie specială la rude până la gradul IV, alte persoane sau 
familii, asistenţi maternali profesionişti, centre de plasament, centre de 
primire în regim de urgenţă, centre maternale, organisme private 
acreditate; 
- 4 fişe de monitorizare trimestrială privind protecţia și promovarea 
drepturilor copilului întocmită prin colectarea şi centralizarea datelor de 
la primăriile din judeţul Vâlcea şi de la serviciile din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea; 
- 12 rapoarte lunare cu privire la copiii fugiţi sau dispăruţi din 
centrele/serviciile instituţiei; 
- 4 situaţii a copiilor nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă (fără     
certificate de naştere) şi situaţia copiilor nepuşi în legalitate pe linie de 
evidenţă a persoanelor (fără carte de identitate); 
- 4 situaţii privind copiii părăsiţi în unităţile sanitare din judeţul Vâlcea; 
- 2 situaţii a copiilor din sistemul de protecție specială care au fost 
înregistrați din părinți necunoscuți; 
- 4 situații privind structura și calificarea personalului din sistemul de 
protecție a copilului; 
- 4 fişe de monitorizare a cazurilor de violenţă  în familie; 
- 4 rapoarte statistice privind persoanele adulte cu handicap 
instituţionalizate/neinstituţionalizate; 
- 32 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii aflați sub o 
măsură de protecție specială în servicii sociale cu cazare din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea/OPA; 
- 37 solicitări de deschidere a conturilor bancare IBAN pentru  copiii 
aflați sub o masură de protecție specială, în servicii sociale cu cazare 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea/OPA; 
- 26 cereri de retragere a sumelor constituite în conturile bancare 
reprezentând alocaţia de stat pentru copiii aflați sub o măsură de 
protecție specială în servicii sociale cu cazare din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Valcea/OPA care au devenit majori şi 3 cereri de închidere a contului 
ca urmare a deceselor celor trei copii; 
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 Au fost administrate reţelele de date: internet RDS, internet și telefonie 
Romtelecom, VPN – CMTIS (Child Monitoring and Tracking 
Informational System), reţeaua internă D-Smart (Disability – Single 
Management and Assesment Reporting Tool); 

 Au fost efectuate 12 transmisii privind baza de date a persoanelor cu 
handicap pentru întocmirea Registrului Electronic Naţional al 
Persoanelor cu Handicap către Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi; 

 Au fost efectuate 36 transmisii privind baza de date a persoanelor cu 
handicap către Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea, Casa Judeţeană de 
Sănătate Vâlcea şi Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 
Vâlcea, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea; 

 Au fost emise 100 de adeverințe solicitate de actuali şi foşti beneficiari 
de servicii sociale; 

 Au fost întocmite situaţiile statistice solicitate prin Planul de 
restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap şi Nota de fundamentare pentru reorganizarea centrelor 
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap; 

 Au fost elaborate următoarele documente prevăzute de legislația 
specifică: 
      - lista serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Vâlcea; 
      - lista serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012 din 
județul Vâlcea; 
      - lista furnizorilor de servicii sociale acreditati în baza Legii 
nr.197/2012 din județul Vâlcea; 
      - lista documentelor de interes public,  a documentelor produse 
și/sau gestionate de serviciile funcționale ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vâlcea și dispoziția de 
aprobare; 

 A fost elaborată și transmisă Autorității Naționale pentru Persoane cu 
Dizabilități- Situația privind necesarul de servicii sociale pentru anul 
2019, în vederea elaborării propunerii de buget pentru anul 2019; 

 Au fost elaborate și actualizate 5 proceduri de sistem, 6 proceduri 
operaționale, o instrucțiune de lucru, Registrul riscurilor şi Programul 
managerial de control intern de dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția  Copilului Vâlcea pentru anul 2019 şi actualizată o procedură 
operaţională, în temeiul Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

 Au fost întocmite și alte rapoarte şi analize statistice la solicitarea 
instituţiilor publice/private, persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de 
reglementările legale în vigoare; 
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 Au fost soluţionate și alte solicitări repartizate de conducerea 
D.G.S.P.C.Vâlcea. 

 
Biroul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi 

relaţia cu ONG-urile 
 
Proiecte în parteneriat, în curs de implementare: 
 
 “ASSIST - Alternative for Social Support Inspiring Transformation” 
din cadrul Cererii de propuneri:REC - RCHI - PROF- AG - 2017- 
Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului. 
    D.G.A.S.P.C. Vâlcea este parteneră alături de D.G.A.S.P.C. Argeș și 
D.G.A.S.P.C. Dâmbovița în proiectul  “ASSIST - Alternative for Social 
Support Inspiring Transformation”, finanțat de Comisia Europeană – 
Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie.  
 Durata proiectului este de 24 de luni de la data semnării 
Acordului de finanțare. 
 Obiectivele principale: 
- îmbunătățirea competențelor profesioniștilor privind integrarea 
socioprofesională a copiilor care părăsesc sistemul de protecție; 
- dezvoltarea abilităților de viață independentă a copiilor și tinerilor din 
sistemul de protecție.  
 Activitățile principale: schimburi de bune practici cu entități ce au 
experiență în implementarea de noi metode de lucru privind integrarea 
socioprofesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecție, precum și 
diseminarea metodelor respective. 
 Rezultate:  
- 661 de copii / tineri vor fi pregătiți în vederea integrării 
socioprofesionale;  
- 662 de profesioniști vor fi instruiți în integrarea socioprofesională a 
copiilor/tinerilor care vor părăsi sistemul de protecție. 
       În trimestrul al III-lea al anului 2018, au fost derulate activități de 
identificare a instituțiilor, organizațiilor din țările Uniunii Europene cu 
experiență și rezultate în integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor 
care vor părăsi sistemul de protecție. A fost stabilit programul de schimb 
de bune practici, pentru a sublinia diferitele abordări pentru modele de 
bune practici. 
       În trimestrul IV, au fost derulate schimburile de experiență cu 4 țări 
din Uniunea Europeană. În urma vizitelor efectuate a fost elaborat studiul 
comparativ, urmare a cunoștințelor dobândite în timpul schimbului de 
bune practici.  
 Programul -  Prevenirea sarcinii nedorite, în județul Vâlcea. 
    În baza protocolului încheiat cu SERA ROMÂNIA din luna iunie 2017, 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea continuă implementarea acestui proiect. 
 Obiectivul: prevenirii sarcinii nedorite la nivelul judeţului Vâlcea. 
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 Obligaţiile direcției: D.G.A.S.P.C Vâlcea  se obligă să desfășoare 
pe parcursul derulării proiectului, anchete sociale vizând identificarea 
persoanelor aparţinând grupului țintă cât și monitorizarea rezultatelor 
programului. 
 Sustenabilitate: D.G.A.S.P.C. Vâlcea se obligă să asigure 
necesarul de cheltuieli pe o perioadă de 3 ani.  
 Dezvoltarea unui sistem unitar  de management al calității la nivelul 

Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate, Cod SMIS 
119720, Cod SIPOCA 481. 

    Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost încheiat între 
M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR şi 
Consiliul Județean Vâlcea. DGASPC Vâlcea colaborează cu Consiliul 
Judeţean Vâlcea, în baza Protocolului de colaborare nr. 
15210/60469/31.10.2018. 
        Obiectul protocolului de colaborare îl reprezintă implementarea 
proiectului "Dezvoltarea unui sistem unitar  de management al calității la 
nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate".  
 Proiectul presupune: 
- implementarea Sistemului de Management al Calității (SMC) conform 
Standardului SR EN ISO 9001:2015 şi certificarea acestuia;  
-îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului prin participarea la 
programe și evenimente de formare profesională în domeniul 
managementului calității, cât și asigurarea sustenabilității sistemelor de 
management implementate și certificate. 
 ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, ID 

MySMIS 127169. 
Proiectul Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 
este depus de A.N.P.D.C.A. în parteneriat cu Direcțiile Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, în cadrul: Programului 
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea 
accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 
asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte 
non – competitiv, POCU/480/4/19,AP4/ PI 9.iv/OS 4.5 & 4.14 - 
Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți maternali. 

Principalele activități asumate de fiecare partener, în conformitate 
cu Cererea de finanțare, implică: 
1. Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților 
maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în 
domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii 
separării copilului de familie, cu următoarea subactivitate: 
- înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă;   se 
estimează formarea unui numar de 298 asistenţi maternali profesionişti 
din reţeaua D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi a unui un număr de 25 asistenţi 
maternali profesionişti ce vor fi angajaţi până în anul 2023). 
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2. Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, cu următoarele subactivități: 
- identificarea, recrutarea și asigurarea cheltuielilor salariale pentru 
persoanele aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajate pe 
perioada de implementare a proiectului (25 asistenţi maternali 
profesionişti vor fi angajaţi până în anul 2023). 
3. Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților 
maternali existenți în sistem din anul 2014 până în anul 2018 și a celor 
nou angajați, începând cu anul 2019. 
4. Managementul proiectului, cu următoarele subactivități: 
- achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a 
proiectului. 

Durata: 120 luni. 
         Pentru județul Vâlcea, la valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe 
perioada proiectului de 54.334.784,46 lei, corespunde o finanțare de 
1.086.702,46 lei. 
 
Proiecte depuse de DGASPC Vâlcea (în calitate de solicitant) 
 
 Șanse egale în comunitate. 
      Proiectul a fost depus ca urmare a lansarii Programului de Interes 
Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi: „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de 
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip 
vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate” şi a finanţărilor acestor programe, în vederea dezvoltării 
serviciilor sociale din orașul Băbeni, aflate în subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.  

Obiectivul propus: dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale 
oferite la nivelul  jud. Vâlcea de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului în vederea dezinstituționalizării și prevenirii 
instituționalizării pentru persoanele adulte cu dizabilități, prin înființarea:  

- 2 Locuințe protejate în orașul Băbeni pentru persoane adulte cu 
dizabilități instituționalizate, cu o capacitate totala de 20 locuri. 
- 1 Centru de zi în orașul Băbeni pentru persoanele adulte cu 
dizabilități, cu o capacitate maximă de 30 locuri. 

         Valoarea totală a proiectului :  1.593.900,00 lei, din care : 
Contribuție  autoritatea finanţatoare: 1.449.000,00 lei;  
Contribuție  Consiliul Judeţean Vâlcea:144.900,00 lei.   
Proiectul este în evaluare. 
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Proiecte aflate în perioada de sustenabilitate 

 

 Centrul pentru Persoane Vârstnice N. Bălcescu, cu o capacitate de 25 
de locuri destinat persoanelor vîrstnice, este organizat ca serviciu 
social rezidenţial de interes judeţean, în structura Direcţiei Generale. 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa, cu o capacitate de 50 locuri, 
destinat persoanelor cu dizabilitaţi, este organizat ca serviciu social 
rezidenţial de interes judeţean în structura Direcţiei Generale.        

 Acorduri de parteneriat încheiate privind proiectele implementate prin 
Programul Operational Regional 2007-2013. 

       D.G.A.S.P.C. Vâlcea continuă colaborarea cu primăriile Sutești, 
Crețeni, Drăgășani, Popești şi Fîrtățești, în proiectele : 
- Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Drăgăşani;  
- Centru Multifuncţional de Asistenţă Socială Dragăşani; 
- Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Suteşti; 
- Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Creţeni; 
- Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Popeşti; 
- Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Fîrtăţeşti. 
 Instruire pentru furnizarea de servicii moderne- INFUSE. 
        Proiectul a fost implementat de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în parteneriat cu INSOFT 
Development&Consulting, Telekom Romania Mobile Communications, 

Pro Solutions, Euro Best Team, Ernst & Young România, şi a avut ca 
rezultat formarea profesională a 5000 de persoane angajate în 
administrația publică locală, care derulează activități în domeniul 
incluziunii sociale. Specialiştii au beneficiat de cursuri digitale pe teme 
specifice și transversale (de dezvoltare personală), prin intermediul unei 
platforme online de formare continuă.  

 
Parteneriate încheiate în vederea depunerii de proiecte 
 
1. Parteneriat între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, cu sediul în București , Sector 1 și D.G.A.S.P.C. - urile 
din țară. 
   Obiectul parteneriatului vizează stabilirea drepturilor și obligațiilor 
părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul 
proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea  
activităților  aferente proiectului: 
 VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță, Cod SMIS:128038, 

depus de către ANES în cadrul: Programului Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Reducerea numărului de 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale / medicale / socio – profesionale / de formare profesională 
adecvate nevoilor specifice.  Prioritatea de investiție 9ii, apel de 
proiecte generat de My SMIS 128038. 



 

 66

       Obiectivele proiectului:  
- crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate 
pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenţei domestice; 
- operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe 
protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate 
victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și 
sprijin pentru tranziția la o viață independentă; 
- crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri suport pentru 
victimile violenței domestice; 
- furnizarea de servicii de consiliere vocaţională; 
- managementul proiectului. 
       Durata: 48 luni. 
      Valoarea proiectului: Contribuția proprie a partenerilor la cheltuielile 
totale: 22.743,43 lei, respectiv 0.045% din valoarea contribuţiei la 
valoarea totala a proiectului. 
2. Acord de parteneriat între UAT Municipiul Drăgășani, având calitatea 
de Lider parteneriat şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea, având calitatea de partener, în vederea depunerii de 
către UAT Drăgășani, a proiectului:  
 "A.C.C.E.S. - Asistenţă pentru Creşterea Calităţii vieţii şi Egalitate de 

Şanse pentru vârstnici" Cod SMIS: 126733 în cadrul:Programului 
Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiție 9.ii, Apel de proiecte: POCU/436/4/4/Reducerea numărului 
de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională 
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/ 
Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării 
socio-profesionale.   

       Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile 
părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul 
proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului. 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea va fi implicată în activitatea de dezvoltare a 
capacității instituționale de a furniza servicii sociale integrate, de calitate, 
în cadrul Centrului de zi pentru persoanele vârstnice, prin elaborarea 
unei metodologii inovative de lucru în cadrul centrului de zi pentru 
vârstnici.   
Proiectul Cod SMIS: 126733 este în evaluare. 

3. Acord de parteneriat între UAT Lungeşti, jud. Vâlcea, având calitatea 
de Lider de proiect şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, având calitatea de partener, în vederea depunerii proiectului: 
 „Centrul de zi pentru persoane vârstnice, sat  Fumureni, Comuna  

Lungești, jud. Vâlcea”, Cod SMIS:127803, depus în cadrul: 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 
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”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de 
investiții 8.1. - ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul 
Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, 
pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”, Apel de proiecte 
P.O.R./8/8.1/8.3/A/2, precum și pe perioada de durabilitate și de 
valabilitate a contractului de finanțare.  

Rolul D.G.A.S.P.C. Vâlcea: 
- sprijină Liderul de Proiect în elaborarea documentaţiei pentru 
acreditarea serviciilor sociale furnizate prin proiect, a metodologiei de 
lucru pentru funcţionarea servicilor sociale, recrutarea grupurilor ţintă şi a 
personalului din Centrul de zi.  
- asigură consultanţă Liderului de proiect cu privire la dotările necesare 

şi amenajarea spaţiilor prevăzute prin proiect şi pentru repectarea 
normelor legale referitoare la furnizarea serviciilor sociale. 
Proiectul Cod SMIS:127803 este în evaluare. 
 Sistem Național de Management privind Dizabilitatea, (SNMD).  

La solicitarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea își 
exprimă acordul de principiu cu privire la desfășurarea activităților ce vor 
fi stabilite în cadrul proiectului depus de Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Dizabilități, în calitate de solicitant, în cadrul: Programului 
Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (POC), Axa 2 Tehnologia 
informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 
– Prioritatea de investiții Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e –
guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultura și e-sănătate, Obiectiv 
specific OS 2.3 – Creșterea utilizării sistemelor e-guvernare, Acțiunea 
2.3.1. – Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor 
informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe 
evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud 
computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și 
Big Data, pentru proiectul: Sistem Național de Management privind 
Dizabilitatea, (SNMD).  
      Proiectul SNMD a primit avizul pozitiv de la Comitetul Tehnico 
Economic pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). 
 

Alte Protocoale/Convenţii de colaborare  
 

 Protocol de colaborare privind asigurarea asistenței religioase 
ortodoxe în cadrul unităților de asistență socială din Jud. Vâlcea.  
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       În luna februarie 2018 a fost încheiat Protocolul de colaborare 
privind asigurarea asistenței religioase ortodoxe în cadrul unităților de 
asistență socială din județul Vâlcea între: D.G.A.S.P.C. Vâlcea, Consiliul 
Județean Vâlcea şi Arhiepiscopia Râmnicului. 
 Protocol de colaborare între D.G.A.S.P.C. Vâlcea și D.E.P.A.B.D. pe 

linia furnizării de date din Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor.    

    Obiectul protocolului: furnizarea de date actualizate din Registrul 
național de evidență a persoanelor de către D.E.P.A.B.D., prin Biroul 
Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența 
Persoanelor Vâlcea către D.G.A.S.P.C Vâlcea, în scopul identificării în 
mod unitar a persoanelor beneficiare ale drepturilor stabilite prin Legea 
nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
înregistrate în evidența D.G.A.S.P.C. Vâlcea.  
 Act adițional la Acordul de parteneriat încheiat în luna mai 2017,  

între: D.G.A.S.P.C. Vâlcea, Asociația Liga Femeilor Creștine 
Ortodoxe Vâlcea,     Asociația pentru copii și bătâni „Sf,. Hristofor”, 
București şi Arhiepiscopia Râmnicului. 

  Obiectul acordului: colaborarea părților în vederea organizării unor 
vizite și activități educativ – culturale și religios morale pentru 
copiii/adulţii din serviciile de tip rezidențial și familial, aflate în subordinea 
D.G.A.S.P.C . Vâlcea. 
 Protocol de colaborare între D.G.A.S.P.C. Vâlcea,  Inspectoratul de 

Poliție Județean şi Inspectoratul Școlar al Jud. Vâlcea.  
       Obiectivul protocolului: creșterea gradului de operativitate, eficiență, 
calitate a intervenției pentru cazurile în care sunt implicați copii și/sau 
tineri aflați sub o măsură de protecție specială. 
 Act adițional la protocolul dintre Penitenciarul Tg. Jiu și D.G.A.S.P.C 

Vâlcea pentru asigurarea cadrului necesar furnizării de date/informaţii 
privind persoanele private de libertate aflate în custodia 
penitenciarului Tg. Jiu, care sunt încadrate într-o categorie de 
persoane cu dizabilităţi, în scopul evitării acordării plăţii necuvenite a 
prestaţiilor sociale. 

 Protocol de colaborare între Ministerul Justiției – Direcția Națională de 
Probațiune Vâlcea şi D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 

       Obiectul protocolului: asigurarea cadrului necesar în vederea 
susținerii activităților derulate în comun de parteneri, în scopul sprijinirii 
reintegrării sociale a persoanelor aflate în evidența Serviciului de 
Probațiune Vâlcea, creșterii gradului de siguranță socială, precum și 
protecției și asistenței victimelor anumitor tipuri de infracțiuni, prevăzute 
în legi speciale. 
 Protocolul încheiat între Casa Județeană de Pensii Vâlcea şi 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea.  
       Obiectul protocolului: furnizarea de date actualizate, referitoare la 
pensionarii aflați în evidența C.J.P. Vâlcea. 
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       Durata protocolului: nedeterminată, în contextul schimbului 
permanent de date dintre instituțiile publice. 
 Protocol de colaborare între Oganizația Națională Cercetașii 

României - Centrul Local Mircea cel Bătrân şi D.G.A.S.P.C .Vâlcea. 
       Scopul protocolului: stabilirea cadrului general pentru organizarea și 
desfășurarea de activități instructiv-educative, cu specific cercetășesc, 
cu copiii,  beneficiari ai Centrului de plasament “Ana” din Rm.Vâlcea, în 
cadrul proiectului “Societate, casă pentru toți”. 
         

Alte activităţi derulate în cursul anului 2018 
 

 Au fost finalizate Planurile individuale de închidere a centrelor 
rezidențiale: Centrul de Plasament Ana, Centrul de Plasament 
Andreea şi Centrul pentru copilul cu Dizabilități, Rm. Vâlcea. 

 Au fost înaintate Consiliului Județean Vâlcea: 
- Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea includerii în 
"Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau totală de la buget, 
pe anul 2018"  a trei studii DALI; 
- Notă de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea includerii în 
"Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau totală de la buget, 
pe anul 2018" a patru studii de fezabilitate; 
- Note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea finanţării 
dezvoltării de servicii sociale, în jud. Vâlcea; 
- Note de fundamentare privind necesitatea aprobării implementării și 
finanțării proiectelor în care D.G.A.S.P.C. Valcea are calitate de partener 
și emiterea proiectelor de hotărâre în acest sens. 
 Au fost transmise către Consiliul Județean Vâlcea machetele de 

raportare în formă tabelară “Priorități – obiective principale și Planul de 
acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare 2018 – 2020“. 

 Au fost publicate pe site-ul instituției, informațiile de interes public; 
 Au fost actualizate bazele de date proprii; 
 S-a asigurat actualizarea la zi a programului legislativ; 
 Au fost întocmite rapoartele de activitate trimestriale; 
 Au fost soluţionate și alte solicitări repartizate de conducerea 

D.G.A.S.P.C.Vâlcea. 
 

Compartiment audit intern 
 

       Obiective propuse: 
 Sprijină entitatea publică, atât în ansamblu cât şi structurile sale, prin 

intermediul opiniilor şi recomandărilor; 
 Asigură o mai bună gestionare a riscurilor și o mai bună administrare 

a patrimoniului; 
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 Monitorizează conformitatea activităţii entităţii publice cu regulile şi 
procedurile existente; 

 Susține procesul de îmbunătăţire a calității managementului.   
       Realizări : 
       În cursul anului 2018 au fost realizate 10 misiuni de audit, din care: 9 
misiuni de asigurare planificate şi o misiune ad-hoc. 
       Nu au fost planificate misiuni de consiliere şi nici de evaluare.  

  Domeniile abordate au fost : 
- domeniul bugetar, 
- domeniul resurse umane, 
- funcţii specifice, 
- alte domenii. 
        Misiunile de audit au fost realizate de auditorul instituţiei cu 
supervizarea coordonatorului de compartiment. 

   Obiectivele stabilite prin programul misiunii de audit au vizat 
următoarele aspecte: 
- organizarea activităţii structurii audiate în funcție de atribuţiile stabilite 
prin Regulamentul de organizare și funcționare; 
- cadrul de reglementare al activităţii structurii auditate: cadrul legal 
specific în vigoare la data controlului și corelarea cu cadrul procedural 
aprobat, aplicabil la nivelul structurii organizatorice; 
- definirea atribuțiilor și responsabilităților fiecărui angajat din structura 
auditată; 
- evaluarea sistemului de control intern la nivelul structurii organizatorice; 
-  verificarea documentației aferente activităților derulate. 
 Principalele constatari consemnate în rapoartele de audit intern se 
referă la: 
- pentru domeniul financiar contabil: calcularea incorectă a contribuției de 
întreținere datorată de beneficiarii de servicii sociale; 
- pentru domeniul resurse umane: completarea parţială, respectiv 
incorectă a unor documente tip(fişe de post), nerespectarea procedurii 
proprii de lucru; 
- pentru domeniul comunicării: completarea  parţială/incorectă a unor 
documente tip (adrese tip de răspuns, transmise în numele instituției), 
nerespectarea procedurii proprii de lucru; 
- pentru domeniul funcţii specifice entităţii: lipsa formalizării unor 
proceduri de lucru specifice activității proprii, conform standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte, formalizarea unor proceduri de lucru specifice 
activității proprii, fără respectarea unor cerințe obligatorii prevăzute de 
Standardul 9( Proceduri) din Ordinul SGG nr. 600/2018, completarea 
parţială/incorectă a unor documente tip (contracte de prestări 
servicii/acte adiţionale aferente), folosite în activitatea structurii auditate 
şi nerespectarea procedurii proprii de lucru. 

Recomandările formulate de auditorul intern au vizat : 
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- completarea cadrului procedural specific de activitate cu cadrul legal 
actualizat, aplicabil; 
- corelarea cadrului procedural specific de activitate cu cadrul legal 
actualizat, aplicabil; 
- corectarea deficiențelor semnalate; 
- aplicarea consecventă și completă în practică a prevederilor legale.  

Urmărirea implementării recomandărilor de către auditorii interni 
este un proces prin care se constată caracterul adecvat, eficacitatea şi 
oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea entităţii/structurii 
auditate, pe baza recomandărilor din rapoartele de audit public intern. 

În acest context, în cursul anului  2018 au fost urmărite un număr 
de 55 recomandări, cu următoarele rezultate: 
- 41 recomandări implementate, din care: 

- 36 recomandări implementate în termenul stabilit; 
- 5 recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 14 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din 
care: 

- 9 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu 
a fost depășit; 

         - 5 recomandări neimplementate, cu termenul de implementare 
depășit. 

        În cadrul misiunilor de audit intern derulate nu au fost constatate  
iregularități. 
 

  Serviciul resurse umane 
 
 Obiective propuse: 
 Reorganizarea D.G.A.S.P.C. Vălcea, în conformitate cu modificările 

impuse de legislaţia în vigoare; 
 Asigurarea resurselor umane pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii; 
 Promovarea personalului, în condiţiile legii; 
 Gestiunea resurselor umane; 
 Gestiunea funcţiilor publice; 
 Evidenţa timpului lucrat/nelucrat al salariaţilor; 
 Acordarea drepturilor salariale pentru munca prestată; 
 Creşterea nivelului de pregătire al salariaţilor. 
   D.G.A.S.P.C. Vâlcea are aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vâlcea nr.246 din 30 octombrie 2017, un număr de 1463 de posturi, 
după cum urmează: 
 funcții publice: 125, din care: 
-   12 funcții publice de conducere; 
- 113 funcții publice de execuție. 
 funcții contractuale: 1388, din care: 
-      27 funcții contractuale de conducere; 
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- 1311 funcții contractuale de execuție. 
 

Funcţii publice de 
conducere 

12

Funcţii publice de 
execuţie

113

Funcţii contractuale 
de conducere

27

Funcţii contractuale 
de execuţie, 

1311

  
  

 La data de 31.12.2018, numărul posturilor ocupate a fost de 1224, 
din care: 

              - funcții publice: 109; 
              - funcții contractuale: 1115. 

 În perioada analizată și-au încetat raporturile de muncă 40 
salariați, astfel: 

- pensionare: 19 salariaţi; 
- deces: 4 salariaţi; 
- la cerere: 16 salariaţi. 

         - desfacere disciplinară a contractului individual de muncă: 1 
salariat. 
 Realizări: 
 Au fost elaborate 1252 de dispoziții ale conducătorului instituţiei; 
 S-au întocmit rapoartele statistice prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 S-au verificat declaraţiile de deducere personală, astfel încât acestea 

să reflecte realitatea situaţiei fiecărui salariat; 
 S-au întocmit dosarele de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de lege şi s-a asigurat transmiterea acestora la 
Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea; 

 S-a realizat evidenţa concediului legal de odihnă pentru fiecare salariat 
al instituţiei; 

 S-a realizat evidenţa concediului suplimentar de odihnă pentru situații 
deosebite (căsătorie, deces, etc.); 

 Au fost actualizate dosarele de personal pentru salariaţii instituţiei; 
 S-a acordat consultanţă de specialitate persoanelor care îndeplinesc 

sarcini în domeniul resurselor umane, în serviciile sociale subordonate 
instituţiei; 

 S-a actualizat REVISAL, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 500/ 
2011 și s-a realizat transmiterea datelor on-line la ITM; 
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 S-a publicat lista cu veniturile salariale ale personalului salariat al 
instituției, conform legislaţiei în vigoare; 

 S-au întocmit documentele - suport pentru şedința Colegiului Director; 
 S-a transmis proiectul structurii organizatorice, avizat în şedinţa 

Colegiului Director din luna octombrie 2018 către Consiliul Județean 
Vâlcea, în vederea aprobării; 

 S-a demarat procedura de negociere a Acordului Colectiv de Muncă; 
 A fost actualizată baza de date cu personalul instituţiei; 
 S-au operat în aplicaţia informatică foile colective de prezenţă pentru 

întocmirea statelor de plată; 
 Au fost acordate vouchere de vacanță pentru toți salariații instituției, 

aflați în plată la sfârșitul lunii noiembrie 2018; 
       Activitatea comisiei de cercetare disciplinară pentru personalul 
contractual se desfășoară în baza Procedurii operaționale privind 
activitatea comisiei de disciplină pentru personalul contractual (cod PO-
CD.01) și a dispoziției directorului executiv nr.2548 din 27 decembrie 
2018.  
       Comisia de cercetare disciplinară pentru personalul contractual este 
competentă să cerceteze faptele săvârșite de salariații instituției, fapte ce 
pot constitui abateri disciplinare. 
       În 2018 au fost înregistrate la Comisia de cerecetare disciplinară a 
personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea,  10 referate de sesizare cu referire 
la 22 de salariaţi. 
        În urma cercetării disciplinare prealabile, Comisia de disciplină a 
propus aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare: 

        - desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă: 1 
salariat; 
        - avertisment scris: 4 salariaţi. 

        Pentru 17 salariaţi nu s-au propus măsuri de sancţionare, deorece 
faptele sesizate nu s-au confirmat. 
        Abaterile disciplinare pentru care au fost făcute propuneri de 
sancţionare au fost următoarele: 
             - nerespectarea programului de lucru, prin lipsa nejustificată sau 
întarzieri repetate - art.69, litera a), din Regulamentul intern al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Capitolul VIII 
- Răspunderea disciplinară şi sancţiunile aplicabile; 
            - nerespectarea sau încălcarea normelor legale, a ordinelor, 
dispoziţiilor şi deciziilor şefilor ierarhici" - art.69, litera d), din 
Regulamentul intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea, Capitolul VIII - Răspunderea disciplinară şi 
sancţiunile aplicabile;  
             - nerespectarea sau încălcarea atribuţiilor de muncă prevăzute 
în fişa postului - art.69, litera g), din Regulamentul intern al Direcţiei 
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Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Capitolul VIII 
- Răspunderea disciplinară şi sancţiunile aplicabile. 

 
  Compartiment sănătate și securitate în muncă 

 
       În anul 2018, activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă 
și cel al situațiilor de urgență s-a desfășurat în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare care vizează cele două domenii și a 
urmărit în principal: 
 Verificarea respectării legislației în domeniul securității și sănătății în 

muncă și al situațiilor de urgență în subunitățile subordonate; 
 Implementarea unei permanente activități de prevenire, informare și 

instruire a tuturor participanților la procesul de muncă; asigurarea 
supravegherii sănătății lucrătorilor prin efectuarea controlului medical 
la angajare și a controlului medical periodic; 

 Asigurarea necesarului de mijloace tehnice de apărare împotriva 
incendiilor, a operativității acestora și instruirea lucrătorilor asupra 
modului de punere în funcțiune și de utilizare; 

 Testarea anuală din punctul de vedere al cunoștințelor profesionale și 
de securitate și sănătate în muncă pentru categoriile profesionale 
speciale - fochiști și electricieni; 

 Verificarea tehnică periodică a mijloacelor de stins incendii; 
 Întocmirea referatelor de necesitate și a caietelor de sarcini pentru 

servicii de întreținere ascensoare, întreținere cazane apă caldă, lucrări 
de reparații construcții și instalații pentru subunități. 

 Instruirea lucrătorilor asupra măsurilor de respectat în domeniul 
securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență prin activități 
teoretice și practice; 

 Asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor prin efectuarea 
controlului medical periodic; 

 Asigurarea necesarului de materiale igienico sanitare pentru anul 
2018; 

 Testarea anuală din punctul de vedere al cunoștințelor de securitate și 
sănătate în muncă și al situațiilor de urgență pentru toți lucrătorii; 

 Verificarea tehnică periodică a lifturilor din dotarea subunităților; 
 Verificarea tehnică periodică a cazanelor din dotarea centralelor 

termice; 
 Întocmirea referatelor de necesitate și a caietelor de sarcini pentru 

lucrări de reparații instalații pentru subunități. 
        Pe parcursul anului 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea nu a înregistrat niciun eveniment în domeniul 
securității și sănătății în muncă sau cel al situațiilor de urgență. 
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Compartimentul juridic contencios 
 

       Compartimentul reprezintă instituția în fața instanțelor judecătorești 
în vederea apărării intereselor acesteia, vizează de legalitate actele care 
emană din instituție, asigură cadrul legal în vederea desfășurării în bune 
condiții a activității instituției. 
       În anul 2018, compartimentul și-a desfășurat activitatea cu un singur 
consilier juridic și a realizat următoarele activități: 
 Redactarea acțiunilor și susținerea cauzelor aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești:  
       - 260 de cauze privind instituirea, menținerea, încetarea și înlocuirea 
unei măsuri de protecție specială pentru minori, soluționate sau în curs 
de soluționare, aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea; 
       - 76 cauze având ca obiect litigii de muncă, pretenții, contestații, 
soluționate sau în curs de soluționare, aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea; 
       - 26 cauze având ca obiect punere sub interdicție și curatelă pentru 
persoane adulte, aflate pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea; 
  Redactarea și vizarea pentru legalitate: 
       -  161 dispoziții de plasament/transfer/admisie în centre pentru copii; 
       -  161 dispoziții de găzduire copii; 
       -  305 dispoziții privind accesul/încetarea accesului în Centrul de zi 
de îngrijire și recuperare pentru copilul cu dizabilități; 
       - 41 dispoziții de internare/transfer/încetarea instituționalizării pentru 
persoane adulte; 
       -  540 dispoziții manageri de caz. 
 Verificarea legalității tuturor actelor cu caracter juridic și administrativ 

primite spre avizare; 
 Înregistrarea și vizarea pentru legalitate a 5.334 dispoziții pentru 

prestații sociale; 
 Avizarea notelor justificative și contrasemnarea contractelor de 

achiziție publică; 
 Încheierea a 10 contracte de voluntariat. 
 

Birou Comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare 
inițială 

 
       Obiective propuse: 
 Creșterea gradului de informare și a nivelului de întelegere a 

problematicii asociate domeniului asistenței sociale și protecției 
copilului, la nivelul populației; 

 Sprijină și dezvoltă un sistem de consultanță accesibil persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și oricăror 
persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea 
exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 
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 Îmbunatățirea imaginii entității publice, organizarea optimă a relațiilor 
cu publicul. 
   Realizări : 

 S-au oferit informații și au fost îndrumate persoanele solicitante către 
serviciile specializate din cadrul Direcției generale sau către alte 
instituții publice, după caz; 

 S-a asigurat primirea şi expedierea corespondenţei; 
 S-au primit, înregistrat şi distribuit către compartimentele de 

specialitate, solicitările de informaţii de interes public, sesizările şi 
petiţiile; 

 S-a asigurat înregistrarea cererilor la audienţe, în registrul de audienţe 
al conducerii instituţiei; 

 S-a întocmit referatul de necesitate şi oportunitate pentru 
achiziţionarea abonamentelor la publicaţiile necesare desfăşurării 
activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul Direcţiei generale; 

 S-a asigurat relaţia dintre conducerea instituţiei, compartimentele 
funcţionale şi unităţile subordonate; 

 S-a urmărit respectarea termenului de răspuns la solicitările 
înregistrate;  

 În anul 2018, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția 
Copilului Vâlcea au fost înregistrate 106 sesizări referitoare la 
neîncadrarea în gradul de handicap corespunzător sau neconcordanţa 
între gradul de handicap obţinut de o persoană şi activităţiile pe care 
aceasta le desfăşoară. Modalitatea de soluționare a acestor sesizări a 
fost următoarea : 
- 74 sesizări au avut în vedere o singură persoană suspectată 

asupra modalităţii de încadrare în grad de handicap. Dintre 
acestea un număr de 16 sesizări au fost anonime, 57 dintre 
acestea nu s-au confirmat, iar 1 sesizare a fost confirmată; 

- În luna iulie au fost 8 sesizări, 6 au fost neconfirmate, iar 2 dintre 
acestea au facut referire la mai multe persoane. Una a facut 
referire la 18 persoane, pentru o persoană s-a confirmat, pentru 17 
au fost neconfirmate. Cea de-a doua sesizare cu referire la 8 
persoane nu s-a confirmat; 

- În luna august au fost înregistrate 10 sesizări. Dintre acestea : 
- 2 anonime; 
- 1 confirmata; 
- 6 neconfirmate; 
- 1sesizare a facut referire la 13 persoane, pentru o persoana 
a fost confirmată, pentru 12 persoane nu s-a confirmat. 

- În luna Septembrie au fost inregistrate 14 sesizari. Dintre acestea : 
- 1 anonimă; 
- 7 neconfirmate; 
- 6 sesizari au facut referire la mai multe persoane și au fost 

soluţionate astfel : 
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 1 sesizare pentru 17 persoane, neconfirmată; 
 1 sesizare pentru 2 persoane, neconfirmată; 
 1 sesizare pentru 7 persoane, confirmată pentru 

1 persoană și neconfirmată pentru 6 persoane; 
 1 sesizare pentru 3 persoane, neconfirmată; 
 1 sesizare pentru 11 persoane, confirmată pentru 

2 persoane și neconfirmată pentru 9 persoane; 
 1 sesizare pentru 3 persoane, neconfirmată. 

         
SERVICII ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 
Activitatea financiar - contabilă din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea este organizată în cadrul 
Serviciului Finanțe-buget și Compartimentului Contabilitate-salarizare şi 
coordonată de către directorul executiv adjunct economic.  

În cadrul acestor compartimente, s-au desfașurat toate operaţiunile  
specifice și distincte ce țin de activitatea financiară, activitatea contabilă 
şi salarizarea de la nivelul D.G.A.S.P.C. Vâlcea 

Activitatea desfăşurată în cursul exerciţiului bugetar 2018 de către 
structurile de mai sus a fost în deplină concordanţă cu misiunea şi 
obiectivele generale ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea, cu respectarea atribuţiilor 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a vizat 
îndeplinirea realizarea următoarelor activităţi, ce decurg din obiectivele 
specifice asumate: 
 - fundamentarea proiectului de buget pe anul 2018, a listei 
obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la buget, 
repartizarea pe trimestre a bugetului alocat şi transmiterea lor, spre 
analiză şi aprobare, ordonatorului principal de credite; 
 - elaborarea, în concordaţă cu dispoziţiile legale, a unor note de 
fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea includerii în lista 
obiectivelor de investiţii a unor cheltuieli de capital; 
 - elaborarea listei provizorii a obiectivelor de investiţii cu finanţare 
totală sau parţială de la buget în anul 2018, pentru unele dotări 
independente aprobate în exerciţiul financiar 2017, angajate în acest 
exerciţiu şi decontate în trimestrul I 2018; 
   - elaborarea, în concordaţă cu dispoziţiile legale, a unor note de 
fundamentare privind necesarul de fonduri pentru trimestrul IV al 
exerciţiului financiar 2018, transmise atât Consiliului Judeţean Vâlcea, 
cât şi Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea; 
 - întocmirea lunară a solicitărilor de deschidere de credite 
bugetare; 

- elaborarea propunerilor de rectificare a bugetului instituţiei, în 
condiţiile legii, şi depunerea lor spre aprobare ordonatorului principal de 
credite. În acest context, trebuie menţionate demersurile de rectificare 
pozitivă a bugetului instituţiei,  efectuate în cursul exerciţiului bugetar 
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2018, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) şi  art. 19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată. Sumele au fost 
constituite din rambursări de cheltuieli efectuate de către Fundaţia SERA 
România, conform Convenţiei nr.225/12.06.2017/ 32523/12.06.2017, 
precum şi pe seama unor fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
echilibrarea bugetelor locale, conform H.G. 758/20.09.2018, H.G. 
nr.848/31.10.2018, respectiv H.G nr.948/07.12.2018;  

- elaborarea unei propuneri de virare de credite bugetare, în cursul 
lunii decembrie 2018, aprobate de către ordonatorul principal de credite; 
 - întocmirea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 
2017, precum şi a situaţiilor financiare aferente primelor trei trimestre ale 
anului 2018, respectiv a rapoartelor de activitate aferente; 
 - transmiterea electronică a formularelor şi rapoartelor aferente 
perioadei analizate în sistemul naţional de raportare FOREXEBUG; 
    - plăţi către furnizori efectuate corect, la termen şi în limita 
creditelor bugetare aprobate; 
   -  preluarea documentelor corect întocmite, fără întârziere, şi 
introducerea datelor în programul informatic; 
   - au fost întocmite un număr de 5.468 instrumente de plată, 
reprezentând plăţi efectuate; 
   - întocmirea şi evidenţierea în contabilitate a angajamentelor 
legale, bugetare şi ordonanţărilor de plată conform O.M.F.P. nr. 
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  -  verificarea încadrării cheltuielilor în limitele creditelor bugetare 
aprobate, respectiv în limitele creditelor bugetare deschise în cursul 
exerciţiului financiar 2018; 
  -  efectuarea inventarierii trimestriale a alimentelor și 
combustibilului; 
 - efectuarea inventarierii generale a patrimoniului instituţiei pentru 
anul 2018, în perioada 01.11.2018 - 30.11.2018, valorificarea 
inventarelor, centralizarea acestora  şi întocmirea raportului inventarierii 
la nivel de instituţie; 
 - verificarea periodică, în condiţiile legii, a activităţii de casierie; 
 - întocmirea şi verificarea balanţelor contabile lunare la nivelul  
D.G.A.S.P.C.Vâlcea; 
  -  plata lunară a prestaţiilor sociale, al transportului interurban şi a 
dobânzilor aferente creditelor de care beneficiază persoanele cu 
handicap, precum şi evidenţa contabilă analitică a contului 462 
„Creditori” privind indemnizaţiile şi bugetul complementar neridicate ale 
persoanelor cu handicap; 
   - întocmirea situaţiilor lunare privind necesarul de fonduri pentru 
plata prestaţiilor sociale şi transportului interurban ale persoanelor cu 
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handicap, precum şi execuţia bugetară privind prestaţiile sociale 
acordate persoanelor cu handicap; 
  -  evidenţa convenţiilor privind transportul interurban al persoanelor 
cu handicap şi a actelor adiţionale încheiate; 
 - întocmirea contractelor privind angajamentul de platã a dobânzii 
pentru persoanele cu handicap care au contractat credite în condiţiile art. 
27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -  întocmirea diverselor situaţii privind: 

 costul mediu lunar/persoană cu handicap asistată pentru anul 
2017, solicitat de Autoritatea Națională pentru Persoane cu 
Dizabilități; 

 costul mediu lunar/persoană vârstnică, solicitat de către M.M.J.S; 
 întocmirea raportărilor lunare către Consiliul Judeţean Vâlcea, în 

conformitate cu Ordinul nr. 2.941/2009 privind indicatorii din 
bilanţ şi plăţile restante; 

  - evidenţa la zi a mijloacelor fixe de la toate subunităţile aflate în 
subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea, inclusiv a celor din aparatul propriu, 
precum şi calculul amortizării acestora; 
 - transmiterea către ordonatorul principal de credite, în baza art. 21 
din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată, şi a art. 22 din H.G. nr.909/1997, 
republicată, spre analiză şi aprobare a Listei mijloacelor fixe cuprinzând 
mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, potrivit legii, 
aflate în patrimoniul D.G.A.S.P.C. Vâlcea, pe anul 2017; 
 - transmiterea către ordonatorul principal de credite, în temeiul art. 
24 din H.G. nr.909/1997, republicată, spre analiză şi aprobare a Listei 
cantităţilor şi valorilor bunurilor propuse spre aprobare, potrivit legii, 
pentru declasare, scoatere din uz şi valorificare, aflate în patrimoniul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea - materiale de natura obiectelor de inventar, 
respectiv a  Listei cantităţilor şi valorilor propuse, potrivit legii, pentru 
declasare, scoatere din uz şi valorificare, aflate în patrimoniul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea - materiale;  
 - înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate în mod 
cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după 
data de întocmire sau de intrare în instituţie şi sistematic în conturile 
sintetice şi analitice potrivit planului de conturi şi a normelor emise în 
condiţiile legii; 
 - finalizarea prin Procesele verbale nr. 47797/31.08.2018, respectiv 
nr.50399/14.09.2018 a acţiunilor de scoatere din funcţiune a activelor 
fixe, respectiv  de declasare, scoatere din uz şi valorificare a materialelor 
de natura obiectelor de inventar, aflate în patrimoniul D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea şi conţinute în Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr. 749/27.12.2017. Operaţiunea a fost consemnată în evidenţa 
contabilă a instituţiei în luna august, respectiv în luna septembrie 2018. 
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 - aplicarea și respectarea prevederilor actelor normative în vigoare 
cu privire la salarizarea personalului din cadrul instituției; 
 - verificarea exactităţii datelor cuprinse în documentele aferente 
întocmirii statului de plată, în ceea ce privește atât drepturile, cât și 
obligațiile salariaților, prevăzute în actele normative în vigoare, Codul 
muncii, legislaţia specifică funcţiilor publice, legislația privind salarizarea 
personalului bugetar, la nivel de instituție; 
 - calcularea statelor lunare de salarii pentru centrele și serviciile 
instituţiei, precum şi pentru aparatul propriu şi asistenţii maternali 
profesionişti, având ca bază pontajele întocmite și semnate de șefii 
centrelor și serviciilor aflate în subordinea instituției și care sunt avizate 
de serviciul resurse umane; 
 - verificarea și calcularea concediilor medicale, conform 
reglementărilor legale în vigoare; 
 - întocmirea lunară a situației concediilor medicale și depunerea în 
termenul stabilit prin acte normative  a borderoului concediilor medicale 
suportate din Fondul unic de asigurări de sănătate, împreună cu 
documentele justificative, la Casa judeţeană de asigurări de sănătate 
Vâlcea; 
 - asigurarea evidenței reținerilor din salarii conform prevederilor 
legale, a salariilor neridicate, precum și a altor datorii și creanțe în 
legătură cu personalul, cu întocmirea fișelor de cont analitic pentru toate 
conturile aferente drepturilor de personal; 
 - întocmirea borderourilor privind virarea salariilor și a altor drepturi 
pe card în funcție de banca comercială la care sunt deschise conturile;  
 - întocmirea lunară şi depunerea, până la data de 25 ale lunii, 
pentru luna anterioară, a Declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate (Formular D112); 
  -  evidenţierea în contabilitate a garanţiilor de bună execuţie la 
contractele de achiziţii publică încheiate; 
    - acordarea vizei de control financiar preventiv de către persoanele 
desemnate în temeiul O.M.F.P. nr 923/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un număr de 16.569 de operațiuni; 
    - urmărirea convenției de colaborare cu Fundaţia Inimă pentru 
Inimă; plata obligațiilor ce decurg din aceasta, conform documentelor 
justificative, prevederilor legale în materie şi clauzelor contractuale ale 
acestei convenţii. 
 -  ducerea la îndeplinire a unei măsuri din Decizia nr.9 din 
19.04.2017 a directorului Camerei de Conturi Vâlcea. Măsura dusă la 
îndeplinire este cea din secţiunea I litera c) din Decizia nr.9/2017 din 
19.04.2017 şi ea a fost realizată integral; 
 - în cursul exerciţiului financiar 2018, au fost realizate şi depuse la 
Secretariatul Comisiei de Control Intern Managerial al instituţiei toate 
situaţiile solicitate, ce decurg din dispoziţiile O.S.G.G. nr. 600/2018 (liste 
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obiective, liste proceduri codificate pe serviciu/compartiment, registrul de 
riscuri etc). 
 - tot în cursul anului 2018, în trimestrul IV, au început demersurile 
de actualizare a unor proceduri formalizate pe activităţi, conform 
O.S.G.G. nr. 600/2018 şi PS-01 Ediţia III, Rev.1./01.08.2018. Finalizarea 
actualizării tuturor celor 16 proceduri operaţionale va fi realizată în cursul 
semestrului 1 al anului 2019.  
  
 Surse de finanţare bugetară. Execuţie bugetară  
 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 17 din 15 februarie 
2018 de aprobare a bugetului propriu al județului Vâlcea și aprobare a 
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 30 martie 2018 de 
rectificare a bugetului, a Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 85 din 
30 mai 2018, a Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 117 din 30 iulie  
2018, a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.159 din 28 septembrie 
2018, a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.178/10.10.2018, a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 189/31.10.2018, a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.205/26.11.2018, a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Vâlcea nr.224/11.12.2018, a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr.227/18.12.2018 de rectificare a bugetului, respectiv Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 671/19.12.2018 privind 
aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2018, 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea a avut aprobate credite bugetare în sumă totală de 
207.985.360 lei. 
 Sursele de finanţare corespunzătoare fondurilor alocate pentru 
anul 2018 prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin 
hotărârile de Consiliu Judeţean Vâlcea de rectificare bugetară, precum şi 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 
671/19.12.2018, sunt următoarele: 
 - buget Consiliul Judeţean Vâlcea: 22.765.830 lei, respectiv 10,94 
% din bugetul instituţiei; 
 - buget de stat:  57.333.000 lei, reprezentând un procent de 
27,57% din buget, din care: 
           a. sume defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului: 17.089.000 lei; 
           b. sume defalcate din TVA pentru susţinerea centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu handicap: 20.019.000 lei, 
   c. fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea 
bugetelor locale: 20.225.000 lei. 
 - sume provenind din bugetul M.M.J.S. pentru finanţarea 
cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice: 
119.000 lei, respectiv un procent de 0,06%;  



 

 82

 - transferuri din bugetul M.M.J.S: 127.514.000 lei, reprezentând un 
procent de 61,31 % din bugetul instituţiei. 
 - sponsorizări, în condițiile legii (Fundația SERA România) : 95.210 
lei, respectiv un procent de 0,04%. 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 - cofinanţare UE: 158.320 lei, respectiv un 
procent de 0,08%. 
 Total: 207.985.360 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Plăţile evidenţiate în contul de execuţie bugetară al exerciţiului 
financiar 2018 sunt detaliate astfel:            
                                                                                                       - lei - 

DENUMIREA 
INDICATORI 

Cod 
indicator 

Credite 
bugetare 
aprobate 

Plăţi 
efectuate 

Cheltuieli 
efective 

 Ponderea 
plăţilor 

efectuate în 
credite 

bugetare 
aprobate  

% 

Ponderea 
cheltuielilor 
efective în 

credite 
bugetare 
aprobate 

0 1 2 3 4 5 6 
CHELTUIELI 
TOTALE(Secțiunea de 
funcționare + 
Secțiunea de 
dezvoltare) 

 207.985.360 199.534.466 193.275.172 95,94% 92,93% 

SECŢIUNEA DE 
FUNCŢIONARE 

 207.181.480 199.534.466 192.723.281 96,31% 93,02% 

CHELTUIELI 
CURENTE 

 207.181.480 199.534.466 192.723.281 96,31% 93,02% 

TITLUL I.  CHELTUIELI 
DE PERSONAL 10 

61.950.180 60.092.776 61.349.253 97,00% 99,03% 

TITLUL II. BUNURI ŞI 
SERVICII 20 

17.418.540 11.773.989 11.582.374 67,61% 66,49% 

TITLUL IX.  
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 

127.514.000 127.380.485 119.503.918 99,90% 93,72% 

TITLUL XI. ALTE 
CHELTUIELI 59 

298.760 287.216 287.736 96,14% 96,31% 

TITLUL XIX.  PLĂȚI 
EFECTUATE ÎN ANII 
PRECEDENȚI -
SECȚIUNEA DE 
FUNCȚIONARE 85 

- -185.005 - - - 

SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE  

803.880 271.822 551.890 33,81% 68,65% 

PROIECTE CU 58 212.830 83.691 243.588 39,32% 114,45% 

SITUATIA SURSELOR DE FINANTARE BUGETARA IN ANUL 2018

27.57%

0.08%

0.06%

61.31%

10.94%

0.04%

Buget Consiliul Judetean Valcea

Buget de stat

Sume din bugetul M.M.J.S. - f inantare CPV

Transferuri din bugetul M.M.J.S.

Proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului f inanciar

2014-2020 - cofinantare UE

Sponsorizari
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FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 

591.050 188.131 308.302 31,83% 52,16% 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exclusiv titlul 85 şi în raport cu creditele bugetare aprobate, 
respectiv deschise în exerciţiul financiar 2018, plăţile au un procent de 
realizare ridicat, după cum se poate observa din tabelul următor: 

- lei - 

DENUMIREA 
INDICATORI 

Cod 
indicator 

Credite 
bugetare 
aprobate 

 

Credite 
bugetare 
deschise  

Plăţi 
efectuate  

 Ponderea 
plăţilor 

efectuate 
în credite 
bugetare 
aprobate  

% 

Ponderea 
plăţilor 

efectuate 
în credite 
bugetare 
deschise 

% 
0 1 2 3 4 5=4:2 6=4:3 

CHELTUIELI 
TOTALE 
(Secțiunea de 
funcționare + 
Secțiunea de 
dezvoltare) 

 207.985.360 201.499.660 199.534.466 95,94% 99,02% 

SECŢIUNEA DE 
FUNCŢIONARE 

 207.181.480 201.124.460 199.534.466 96,31% 99,21% 

CHELTUIELI 
CURENTE 

 207.181.480 201.124.460 199.534.466 96,31% 99,21% 

TITLUL I.  
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 

61.950.180 60.583.500 60.092.776 97,00% 99,19% 

TITLUL II. BUNURI 
ŞI SERVICII 20 

17.418.540 12.728.200 11.773.989 67,61% 92,50% 

TITLUL IX.  
ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 57 

127.514.000 127.514.000 127.380.485 99,90% 99,90% 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

Cheltuieli de

personal

Bunuri si

servicii

Asistenta

sociala

Sume aferente

persoane cu

handicap

neincadrate

Proiecte cu

finantare

nerambursabila

Cheltuieli de

capital

PONDEREA PLATILOR EFECTUATE IN RAPORT CU 

CREDITELE BUGETARE APROBATE,

PE TITLURI DE CHELTUIELI LA DATA DE 

31.12.2018

Credite bugetare aprobate Plati efectuate
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TITLUL XI. ALTE 
CHELTUIELI 59 

298.760 298.760 287.216 96,14% 96,14% 

SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE  

803.880 375.200 271.822 33,81% 72,45% 

PROIECTE CU 
FINANŢARE DIN 
FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABIL
E AFERENTE 
CADRULUI 
FINANICAR 2014 -
2020 58 

212.830 100.300 83.691 39,32% 83,44% 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 

591.050 274.900 188.131 31,83% 68,44% 

  

 În perioada analizată, în cadrul Secţiunii de funcţionare, plăţile 
nete aferente activităţii curente a instituţiei (cheltuieli de personal, 
respectiv bunuri şi servicii) s-au ridicat la suma totală de 71.866.765 lei. 

La titlul IX ”Asistenţă Socială“ sunt prevăzute sumele necesare 
pentru plata prestaţiilor sociale pentru  persoanele cu handicap 
neinstituţionalizate, conform Legii nr. 448/2006, republicată. 
 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap 
neinstituţionalizate este asigurată din fonduri primite prin transfer din 
bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  
 La data raportării se înregistrează un număr de 25.176 beneficiari 
de prestaţii sociale, din care: 23.597 adulţi cu handicap şi 1.579 copii cu 
handicap.   
         În perioada analizată, s-au efectuat plăţi în cuantum total de 
127.380.484,60 lei, după cum urmează:  
                                                                                                                                                             

           - lei -  

57.02.01 
Ajutoare sociale, 

din care: 

Credite bugetare 
aprobate la 
31.12.2018 

Sume transferate 
din bugetul 

M.M.J.S 

Plăţi efectuate 
31.12.2018 

Sume 
transferate şi 
neutilizate la 
31.12.2018 

- prestaţii sociale 
art.58 Legea 
448/2006 

125.322.000,00 125.321.861,00 125.271.103,25 50.757,75 

- transport 
interurban  
persoane cu 
handicap art. 24 
Legea 448/2006 

2.180.000,00 2.169.998,00 2.098.016,80 71.981,20 

- dobândă 
subvenţionată 
credite persoane 
cu handicap art. 
27  Legea 
nr.448/2006 

12.000,00 11.376,00 11.364,55 11,45 

Total 127.514.000,00 127.503.235,00 127.380.484,60 122.750,40 

  
 La titlul XI ”Alte cheltuieli“, art. 59.40, în perioada analizată, în 
temeiul art. 69 din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, 
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respectiv art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicatã, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost decontate sume aferente 
persoanelor cu handicap neîncadrate, în cuantum total de 287.216 lei. 
 În cadrul Secţiunii de dezvoltare, din prevederile bugetare aprobate 
la titlul 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020, art. 58.15 Alte programe 
comunitare finanţate în perioada 2014 - 2020, au fost efectuate plăţi în 
cuantum total de 83.691 lei. 
 În Secţiunea de dezvoltare, în perioada analizată, la titlul 71 Active 
nefinanciare, în baza Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare totală 
sau parţială de la buget în anul 2018, au fost decontate dotări 
independente în cuantum total de 188.131 lei. 
 Veniturile, în sumă totală de 856.402,40 lei, încasate până la data 
de 31.12.2018, reprezentând contribuţiile beneficiarilor potrivit Legii nr. 
17/2000 şi Legii nr.448/2006, republicată, au fost virate în contul 
ordonatorului principal de credite. 
       Pe centre, situaţia încasărilor se prezintă astfel : 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lungeşti.............................75.444,00 lei; 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Milcoiu...............................88.059,00 lei; 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Zătreni...............................72.330,00 lei; 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Bistriţa..................................................................................279.106,00 lei; 
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 
Măciuca………………………………………………………......60.074,00 lei; 
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 1 
Băbeni…………………………………………………………......5.320,00 lei; 
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 2 
Băbeni…………………………………………………………..120.518,00 lei; 
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Govora.....................49.180,00 lei; 
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Băbeni…………....…36.710,40 lei; 
- Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu........69.661,00 lei. 
  
 Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare, venituri din 
producție proprie 
 
 În perioada raportată, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a beneficiat de donaţii 
şi sponsorizări în bunuri în valoare totală de 20.262,93 lei, din care:  

- alimente ......................................................................6.069,75 lei; 
- medicamente şi materiale sanitare...................................79,50 lei; 
- obiecte de inventar....................................................10.991,26 lei; 
- alte materiale...............................................................3.122,42 lei. 
 

 Donaţiile/ sponsorizările în bunuri au fost efectuate de:  
- Fundaţia Rebenciuc.................................................. 4.071,20 lei 
- Fundația I.G.Duca..................................................... 1.499,99 lei 
- Liga Femeilor Creştine............................................. 703,57 lei 
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- Orange România...................................................... 363,00 lei 
- S.C.Dover S.R.L....................................................... 79,50 lei 
- Primăria Livezi.......................................................... 400,00 lei 
- Asociația Mămici din Vâlcea..................................... 511,84 lei 
- Fundația Cultural-educațională................................ 2.000 lei 
- S.C. Ascendo S.R.L................................................. 263,66 lei 
- Persoane fizice......................................................... 10.370,17 lei 

 
 Până la 31.12.2018 s-au înregistrat venituri din producţie proprie în 
sumă de 37.626,60 lei, din care : 

- Casa Materna Troianu (cireșe, vișine, mere, prune, 
pere)………………………………..………………….…32.020,00 lei ; 

- C.I.A. Zătreni (roșii, castraveți)…………………………......60,00 lei ; 
- C.I.A. Lungești (copertină spălătorie)…….…….…….  2.163,90 lei ; 
- C.R.R.N. nr.1 Băbeni (perdea cu rejansă)…..……...... 3.382,70 lei . 

 Activitatea Serviciului Finanţe-buget şi a Compartimentului 
Contabilitate-salarizare este acoperită în totalitate de către fişele de post 
ale funcţionarilor publici din componenţa sa şi s-a desfăşurat în 
concordanţă cu specificul instituţiei şi cu prevederile legale în materie. 
Nivelele de încărcare ale fişelor de post sunt realizate cu respectarea 
pregătirii profesionale a fiecărui funcţionar public, a nivelului individual de 
specializare, fiecare dintre salariaţi având sfere de atribuţii specifice şi 
clare. 
 În perioada analizată, au fost îndeplinite toate obiectivele specifice 
ale activităţii financiar-contabile a instituţiei, în corelaţie cu particularităţile 
acesteia, şi pe fondul utilizării, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 
creditelor bugetare alocate - expresie a unei gestiuni financiare în acord 
cu prevederile legale. 
 

Biroul achiziții publice și contractare servicii sociale 
 

       Misiunea Biroului Achiziții publice și contractare servicii sociale este 
de: organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, încheierea şi urmărirea executării contractelor, evidenţa 
şi monitorizarea procedurilor de atribuire precum şi a contractelor de 
achiziţie publică.  
       Obiective propuse: 
 Asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări pentru buna 

funcționare a compartimentelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea; 
 Realizarea și urmărirea investițiilor conform Listei de investiții 

aprobate. 
       Realizări : 
 Au fost întocmite documentele specifice activităţii serviciului:  

Programul anual al achiziţiilor pubice şi Strategia anuală de achiziţii 
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publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul 
instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate; 

 Au fost întocmite documentaţiile de atribuire şi documentele-suport; 
 S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 

proceselor verbale de evaluare şi a raportelor procedurii, prin 
încheierea contractelor de achiziţie publică; 

 S-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, 
document cu caracter obligatoriu; 

 Au fost organizate 12 proceduri de achiziţii cu publicare pe SEAP, din 
care: 10 proceduri simplificate şi 2 negocieri fără publicare prealabilă a 
unui anunț de participare; 

 Au fost inițiate și atribuite prin SEAP 439 achiziții directe; 
 Au fost realizate 54 de achiziţii directe, în temeiul art.43, alin.3 din 

H.G. 395/2016 actualizată; 
 S-au întocmit şi urmărit 51 de contracte de achiziţie publică. 

      

Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare 
 

        Obiective propuse: 
 Evaluarea stării tehnice a întregului patrimoniu; 
 Preocuparea permanentă pentru menținerea și administrarea în 

bunăstare a patrimoniului; 
 Executarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere a patrimoniului; 
 Buna desfășurare a activității în cadrul centrelor/serviciilor 

subordonate D.G.A.S.P.C. Vâlcea, din punct de vedere al 
aprovizionării cu alimente, materiale, medicamente și echipamente 
etc. 

         Realizări : 
 În conformitate cu obiectivele Serviciului Administrativ, patrimoniu, 
tehnic și aprovizionare, în anul 2018 s-au desfășurat următoarele 
activități menite să asigure buna funcționare a instituției: 
 S-a asigurat aprovizionarea cu furnituri de birou și carburanți auto a 

aparatului propriu al instituției; 
 S-a asigurat aprovizionarea ritmică cu alimente, medicamente și 

materiale sanitare, materiale de curățenie, materiale de igienă 
personală și combustibil de încălzit pentru toate centrele aflate în 
subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea; 

 S-a urmărit respectarea clauzelor din contractele de achiziție publică 
de produse, respectiv: termenul de livrare, prețul, cantitatea și calitatea 
produselor furnizate; 

 S-au executat lucrări de reabilitare, întreținere și modernizare, în regie 
proprie, la toate apartamentele sociale; 

 S-au efectuat revizii și autorizări ISCIR pentru centralele termice din 
dotarea centrelor subordonate; 
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 S-au curățat și calibrat rezervoarele de combustibil pentru încălzire la 
C.I.A. Milcoiu și C.I.A. Bistrița; 

 Au fost efectuate intervenții în regim de urgență, realizate în regie 
proprie, la sediul administrativ și unitățile subordonate: 

- zugrăvit; 
- lucrări de înlocuire și reparații coloane de apă caldă și rece; 
- refacerea unor instalații sanitare; 
- reparații la instalațiile electrice. 

 S-a asigurat transportul personalului implicat în activitatea de 
monitorizare a cazurilor sociale; 

 S-a asigurat transportului beneficiarilor de servicii sociale la unitățile 
medicale, în vederea evaluării stării de sănătate; 

 S-au realizat inspecții și revizii tehnice periodice la mijloacele auto din 
parcul comun; 

 S-a urmărit derularea contractelor de utilități; 
 Au fost recoltate și distribuite către centre peste 4,5 tone de mere din 

producția proprie; 
 S-a realizat documentația tehnică pentru achiziționarea serviciului de 

montare sisteme de supraveghere video în toate centrele instituției; 
 S-au întocmit documentaţii tehnice, caiete de sarcini, referate de 

necesitate şi oportunitate, procese verbale de recepții finale, de 
recepții la terminarea lucrărilor și de punere în funcțiune; 

 S-a realizat inventarierea patrimoniului public şi privat al judeţului; 
 S-a realizat selecționarea documentelor din Nomenclatorul Arhivistic, 

ediția 2004 și 2007;  
 S-au transferat documentele arhivistice ale Serviciului Management de 

caz pentru copil (dosare plasamente copii și dosare medicale), precum 
și o parte din dosarele copiilor cu handicap, în spațiul nou alocat; 

 S-au transferat și s-au aranjat pe ani documentele arhivistice ale 
Serviciului Evaluare complexă a copilului cu dizabilități, perioada 
1996–2011, de la sediul central în spațiul nou alocat; 

 S-a asigurat evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice din arhivă, 
pe baza registrului de evidenţă curentă. 

    

VII. ACTIVITATEA DE CONDUCERE 
 
 Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vâlcea a fost asigurată de directorul executiv, directorul 
executiv adjunct, cu delegaţie(coordonator al activității în domeniul 
protecției drepturilor copilului și persoanelor adulte) și directorul executiv 
adjunct economic, cu delegaţie (coordonator al activității în domeniul 
economic și administrativ). 
 În perioada analizată conducerea instituției a avut ca obiectiv 
principal îndeplinirea misiunii instituției și realizarea atribuțiilor Direcției 
Generale în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.797/2017 
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pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal, cu modificările și completările ulterioare. 
      Activități derulate:   
-   gestionarea eficientă a fondurilor; 
-   controlul activității serviciilor sociale din coordonarea instituției; 
- instruirea personalului de conducere al serviciilor sociale din 
coordonarea instituției; 
-  implementarea standardelor de control intern managerial; 
- elaborarea propunerii de reorganizare a structurili organizatorice pentru 
eficientizarea activității și pentru a crește calitatea serviciilor oferite 
beneficiarilor, urmărindu-se centrarea acestora pe beneficiari și pe 
nevoile lor; 
- consilierea autorităților administrației publice locale din județ în 
domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și 
combaterii violenței domestice; 
-  elaborarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru 
persoanele adulte cu handicap şi a Notelor de fundamentare pentru 
reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap; 
- elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru 
anul 2019. 
 Prin Hotarârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.130 din data 30 iulie 
2018 a fost reorganizat Colegiul director al direcţiei generale, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 417/2018 privind modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal. 
 În perioada analizată s-au desfăşurat două şedinţe ale Colegiului 
director, în data de 28 august 2018 și în data de 08 octombrie 2018, 
având următoarea ordine de zi: analiza propunerii de modificare a 
structurii organizatorice şi statului de funcţii al D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 
 Avizul consultativ pe propunerea de modificare a structurii 
organizatorice şi statului de funcţii nu a fost acordat în şedinţa din 28 
august 2018, fiind făcute mai multe propuneri de modificare, propuneri 
care s-au regăsit în avizul acordat în şedinţa din luna octombrie 2018. 
   

VIII. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE ACTIVITATE 

 
        Indicatorii privind beneficiarii de servicii sociale, indicatorii privind 
infrastructura serviciilor sociale şi indicatorii privind resursele şi 
managementul financiar urmăriți de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea în anul 2018, au fost realizați. 
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Pentru perioada următoare, instituția își propune asigurarea unei 
comunicări mai eficiente cu toți actorii implicații în sfera serviciilor sociale 
pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute în Strategia integrată 
de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015 -2022.   
 Prezentul raport a fost elaborat în baza informațiilor primite din 
partea serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor din subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, 
activitatea detaliată fiind prezentată în rapoartele fiecărei structuri 
organizatorice. 
 

OBIECTIVE GENERALE PROPUSE PENTRU ANUL 2019 
 

 Îmbunătăţirea calităţii managementului instituţiei; 
 Creşterea calităţii serviciilor sociale publice furnizate beneficiarilor 

şi oricăror persoane aflate în nevoie din Judeţul Vâlcea; 
 Implementarea şi respectarea standardelor de calitate minime 

obligatorii pentru toate servicile sociale oferite de DGASPC Vâlcea; 
 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 
 Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii 

persoanelor vârstnice; 
 Iniţierea şi continuarea parteneriatelor în scopul diversificării şi 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale;  
 Asigurarea coordonării metodologice a serviciilor publice de 

asistenţă socială la nivelul UAT-urilor de către DGASPC Vâlcea, în 
aspectele legate de furnizarea serviciilor sociale; 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite prin identificarea şi accesarea 
de finanţări nerambursabile, în conformitate cu nevoile specifice 
identificate la nivelul furnizorilor de servicii sociale din judeţul 
Vâlcea; 

 Îmbunătăţirea serviciilor de adopţie şi post-adopţie prin creşterea 
numărului de copii în adopţie naţională care provin din sistemul 
public şi privat de protecţie şi prin mediatizarea procesului de 
adopţie; 

 Implementarea măsurilor de asistenţă socială în conformitate cu 
prevederile legale; 

 Promovarea şi valorizarea activităţilor de voluntariat în serviciile 
sociale; 

 Îmbunătăţirea continuă a activităţii tuturor angajaţilor în scopul 
realizării misiunii şi obiectivelor instituţiei; 

 Utilizarea eficientă şi eficace a fondurilor publice aprobate, în 
scopul creşterii calităţii servicilor sociale şi asigurării transparenţei 
în utilizarea fondurilor publice; 

 Restructurarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap; 

 Reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap; 
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