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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 2019
Pentru anul 2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea şi-a stabilit următoarele obiective generale:
 îmbunătăţirea calității managementului instituței;
 creşterea calităţii serviciilor sociale publice furnizate beneficiarilor şi
oricăror persoane aflate în nevoie 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;
 extinderea programului de prevenire și reducerea abandonului copiilor
de către familie, prin conştientizarea persoanelor din zone
defavorizate privind prevenirea unei sarcini nedorite prin folosirea unei
metode contraceptive, în parteneriat cu Fundaţia SERA România;

 consolidarea şi profesionalizarea reţelei de asistenţi maternali
profesionişti, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 restructurarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu
handicap;
 reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu
handicap;
 implementarea măsurilor de asistenţă socială în conformitate cu
prevederile legale;
 promovarea şi valorizarea activităţilor de voluntariat în serviciile
sociale;
 prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;
 dezvoltarea serviciilor sociale pentru victimele violenţei în familie, în
parteneriat cu Agenţia Naională pentru Egalitate de Şanse între
Femei şi Bărbaţi;
 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 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.
III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI PENTRU ANUL 2019
 Implementarea proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de
management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al
instituțiilor subordonate”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vâlcea;
 Formarea și certificarea unui specialist în domeniul calității și a unui
auditor în domeniul calității;
 Minim 300 specialişti din cadrul centrelor/serviciilor de asistenţă
socială care au urmat programe de formare şi perfecţionare continuă;
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor de servicii sociale;
 Evaluarea a minim 10 servicii sociale;
 Număr de copii cu situaţia juridică clarificată anual;
 Număr de familii potenţial adoptatoare;
 1 campanie de informare, sensibilizare cu privire la adopție;
 Număr servicii de planificare familială şi contracepţie;
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 Minim 3 asistenţi maternali profesionişti atestaţi;
 Minim 3 asistenţi maternali profesionişti angajaţi;
 Minim 150 asistenţi maternali profesionişti formaţi;
 Obţinerea avizului din partea Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu
Dizabilităţi pentru 5 Planuri de restructurare;
 Obţinerea avizului din partea Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu
Dizabilităţi pentru 5 Note de fundamentare privind reorganizarea
centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități;
 Indicatori principali în asistenţă socială - document postat pe site-ul
oficial;
 Fişa de monitorizare;
 Număr contracte de voluntariat încheiate pentru susţinerea activităţilor
de educaţie nonformală pentru copiii şi tinerii din sistemul de protecţie,
precum şi sprijin acordat persoanelor în dificultate;
 1 campanie anuală de sensibilizare şi informare prin pliante şi
materiale informative în vederea prevenirii și combaterii violenței în
familie;
 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio – profesionale/de
formare profesională adecvate nevoilor specifice;
 2 campanii anuale de sensibilizare şi informare prin pliante şi materiale
informative în vederea reducerii riscului de excluziune socială și
îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice;
 Creşterea gradului de ocupare a Centrului pentru Persoane Vârstnice
Nicolae Bălcescu cu 12 locuri;
 Minim 5 parteneriate/acorduri/convenţii de colaborare încheiate pentru
suport metodologic;
 Minim 5 întâlniri organizate în vederea furnizării de suport şi
coordonare metodologică a SPAS-urilor de la nivel local;
 Număr de solicitări de la SPAS - uri în vederea obţinerii sprijinului şi a
îndrumării metodologice din partea specialiştilor DGASPC Vâlcea,
conform legislaţiei în vigoare;
 Minim 3 cereri de finanţare depuse;
 Minim 2 parteneriate încheiate în vederea depunerii de cereri de
finanţare;
 Număr de evaluări anuale ale activității angajaților întocmite;
 Respectarea disciplinei financiar contabile şi a legislaţiei aferente
utilizării fondurilor publice.
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:
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- 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 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 2019, în evidențele instituției noastre se
aflau:
 984 de copii / tineri sub măsuri de protecție specială, din care:
 139 beneficiari de măsuri de protecție specială în servicii de tip
rezidențial;
 845 beneficiari de măsuri de protecție specială de tip familial.
 191 de copii în centrul de zi.
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4.1.1. SERVICII SPECIALIZATE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI
4.1.1.A. 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 desfășurate în interesul superior al
copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și
private.
Obiective propuse:
 Reducerea perioadei de instituţionalizare a copiilor în sistemul de
protecţie prin urmărirea permanentă a progreselor înregistrate în
atingerea finalităţii PIP;
 Dezvoltarea unui sistem de recrutare, selecţie şi formare a potenţialilor
asistenţi maternali profesionişti care să asigure permanent resursa
disponibilă pentru furnizarea serviciilor de îngrijire de tip familial;
 Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti.
Realizări:
 Efectuare verificări în diverse localități de pe raza județului Vâlcea,
evaluarea situației și întocmirea de rapoarte, constatări, răspunsuri
petiționari: 33 cazuri;
 Întocmire rapoarte lunare de vizită la asistenți maternali profesioniști:
1542;
 Întocmire rapoarte lunare de vizită copii aflați în plasament la asistenți
maternali profesioniști și plasament familial: 3636;
 Reînnoire atestate asistenți maternali profesioniști: 103;
 Întocmire rapoarte vizită copil – părinte: 78;
 Consiliere părinți și copii;
 Instrumentare dosar și prezentarea în Comisia pentru Protecția
Copilului cu propunere de încetare măsură plasament și reintegrare în
familie: 26 cazuri;
 Rapoarte de reevaluare trimestrială a măsurii de protecție specială
pentru copii/tineri aflați în plasament la asistent maternal profesionist:
885;
 Rapoarte de reevaluare trimestrială a măsurii de protecție specială
pentru copii/tineri aflați în plasament la rude/alte familii/persoane:
1512;
 Rapoarte consiliere familie în vederea adopției: 49;
 Întocmire rapoarte pentru deschiderea procedurii adopției interne: 16;
 Întocmire acțiuni pentru instanță: 14;
 Dosare înaintate la instanță: 85;
 Întocmire referate găzduire copii la asistenți maternali profesioniști: 49;
 Instrumentare dosar social și prezentarea în Comisia pentru Protecția
Copilului Vâlcea cu propunere de plasament la familie/persoană: 9;
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 Instrumentare dosar social și prezentarea în Comisia pentru Protecția
Copilului Vâlcea cu propunere de plasament la asistent maternal
profesionist: 10 cazuri;
 Înlocuirea măsurii de protecție specială de la asistent maternal
profesionist la familie/persoană: 16 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 măsură de protecție specială:
 plasament la persoane/familie/rude: 1235;
 plasament la asistent maternal profesionist: 868;
 plasament în servicii de tip rezidențial: 137;
 Întocmire anchete sociale la domiciliul părinților ai căror copii se află
sub măsură de protecție specială: 101;
 Întocmire rapoarte înlocuire plasament în regim de urgență cu
plasament la asistent maternal profesionist : 17;
 Întocmirea planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități:
130;
 Întocmirea rapoartelor de evaluare socială a copiilor cu dizabilități în
vederea încadrării într-un grad de handicap: 32;
 Întocmire anexa anchetei sociale pentru copiii cu dizabilități – Factorii
de mediu: 17;
 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: 3463.
4.1.1.B. 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:
 Creşterea calităţii vieţii copilului cu dizabilităţi, sprijinirea menţinerii lui
în familie, susţinerea integrării sociale a copilului aflat în dificultate;
 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii
angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate.
Realizări:
 Acomodarea beneficiarilor, aplicarea metodelor de tratament specifice
fiecărui diagnostic;
 Ameliorarea simptomatologiei copiilor cu dizabilități;
 Au fost întocmite planuri individualizate de intervenție specializată
pentru beneficiari;
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 105 de copii cu afecțiuni neuromotorii au participat lunar la ședințe de
kinetoterapie și masaj;
 125 de copii cu afecțiuni psihice sau psihomotorii au beneficiat de
terapii prin învățare, terapie psihomotrică și de abilitate manuală,
psihoterapie de expresie grafică și plastică, 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 psihosocio-medical;
 S-au efectuat consultații de specialitate;
 Responsabilul de caz a realizat sesiuni de informare pentru
părinți/reprezentalul legal ai copiilor;
 Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională,
prevăzute în planul personalizat de intervenție și în planul
individualizat de servicii de recuperare;
 Au avut loc întâlniri individuale cu psihologul, evaluarea psihologică a
copiilor și consilierea psihologică a părinților.
Evoluția numărului de beneficiari
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
259
165
233

Existent
31.12.2019
191

Serviciul Casa Materna Troianu













Obiective propuse:
Implementarea și respectarea standardelor minime obligatorii pentru
serviciul social - centru maternal;
Asigurarea dezvoltării unui atașament securizant între mamă și copil;
Identificarea modalităților de (re)integrare socială și familială.
Realizări:
Supravegherea permanentă a sănătăţii beneficiarilor;
Administrarea tratamentului corespunzător 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 asistenței de urgenţă;
Îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate;
Igienă şi îngrijire personală;
Nutriţie şi dietă;
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Educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă;
Consilierea mamelor în vederea depăşirii situaţiei de criză;
Dezvoltarea capacităţilor parentale;
Pregătirea mamei şi a familiei naturale sau extinse în vederea
reintegrării cuplului mamă-copil;
Consiliere profesională, familială în vederea (re)integrării sociale a
mamei şi depășirea situaţiei de criză;
Acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate
sau de stare civilă;
Facilitarea accesului la alte tipuri de servicii şi prestaţii sociale, în
conformitate cu legislația în vigoare;
Sprijin în vederea identificării de către beneficiară a unui loc de muncă,
orientare vocaţională, obţinerea unei locuinţe sociale/cu chirie;
Monitorizarea şi evaluarea situaţiei privind evoluţia cazului în
colaborare cu serviciile publice de asistență socială din cadrul
primăriilor de domiciliu;
Informarea şi acompanierea mamei 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
Asociația ”Centrul pentru familie”;
Sărbătorirea zilelor de naștere pentru mame și copii în cadrul centrului.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
7
17
19

Existent
31.12.2019
5

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.
Realizări:
 Au fost consiliate 206 persoane;
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69 de persoane (cazuri noi) au primit măsuri contraceptive;
S-au efectuat 297 de vizite la medic;
S-au realizat 509 de vizite în familie;
157 de persoane au participat la ședințe de consiliere în grup;
24 persoane au primit măsuri contraceptive după consilierea în grup.
În vederea mediatizării și promovării obiectivelor pe care le
urmărește, în anul 2019 Echipa mobilă de prevenire a abandonului a
încheiat convenții de colaborare cu Direcția de Asistență Socială Rm.
Vâlcea, cu 11 primării și cu două cabinete medicale individuale.
4.1.1.C. Servicii de tip rezidențial
La 31 decembrie 2019, 139 de copii/tineri beneficiau de măsuri de
protecție specială în serviciile de tip rezidențial ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
Din cei 139 de copii/tineri aflaţi în centrele rezidenţiale din structura
D.G.A.S.P.C.Vâlcea, 37 de copii au vârste cuprinse între 0 și 13 ani, iar
102 au vârste cuprinse între 14 și 26 de ani.
Din cei 139 de beneficiari, 70 de copii/tineri sunt încadrați într-un
grad de handicap: 48 gradul grav, 9 gradul accentuat și 13 gradul mediu.
Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor aflaţi în centrele de
plasament ale DGASPC Vâlcea la data de 31.12.2019
58
44

<1 ani
1-2 ani
3-6 ani

16
3

2

7

9

7-9 ani
10-13 ani
14-17 ani
>18

Situaţia privind copiii/tinerii cu măsură de protecţie specială în
centrele rezidenţiale publice pentru protecţia copilului, la data de
31.12.2019, este următoarea:
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Nr.
Denumire serviciu social
Crt.
1. Centrul de plasament „Ana”, Rm. Vâlcea
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nr. copii
la 31.12.2019
22

Centrul de plasament „Andreea”, Rm. Vâlcea
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat,
Rm. Vâlcea
Serviciul de tip familial pentru deprinderi de viaţă şi integrare socioprofesională
a tinerilor din sistemul de protecţie, Rm. Vâlcea
Complex familial pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi Goranu
Centrul pentru copilul cu dizabilităţi, Rm. Vâlcea
Serviciul Casa „Pinocchio”, Băbeni
Serviciul Căsuţă de tip familial „Nicoleta”, Băbeni
Serviciul Casa Materna Troianu
TOTAL

17
1
25
20
21
19
10
4
139

În anul 2019, au intrat sub măsură de protecție specială în servicii
de tip rezidențial 25 de copii. Din cei 57 de copii/tineri pentru care a
încetat măsura de protecție specială, 27 au dobândit capacitate deplină
de exercițiu și nu mai urmau nici o formă de învățământ, 6 copii au fost
plasați la asistent maternal profesionist, 3 copii au fost plasați la rude, 1
copil a decedat, 1 copil a primit o pedeapsă privativă de libertate, 13
copii au fost reintegrați în familia naturală, 1 tânăr cu dizabilități a fost
transferat într-un centru pentru persoane adulte, iar pentru 5 copii s-a
instituit măsura de protecție specială - plasament la alte familii/persoane.
Evoluţia numărului de copii care beneficiază de protecţie
specială în centre de plasament

171
200

139
100

25

57

0

Din graficul de mai sus se poate observa că numărul de copii
instituţionalizaţi a scăzut cu aproximativ 19% în anul 2019.
Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat,
exploatat
Obiective propuse:
 Asigurarea accesului copilului la găzduire, îngrijire, educaţie şi
pregătire în vederea reintegrării familiale şi sociale sau luării unei
măsuri de protecţie specială şi prevenirea recidivei.
 Îmbunătăţirea calităţii managementului serviciului social.
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Realizări:
S-a întocmit planul individualizat de protecție pentru copiii din centru;
Au fost reintegrați în familia naturală 4 copii;
S-a sărbătorit 1 Iunie – Ziua internațională a copilului;
Activități de socializare în aer liber;
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;
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.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
2
7
8

Existent
31.12.2019
1

Centrul de plasament ”Ana”







Obiective propuse:
Creşterea calităţii serviciilor de găzduire, îngrijire, educaţie şi de
pregătire pentru viaţă independentă, precum şi pentru integrarea /
reintegrarea familială şi socioprofesională;
Creșterea capacității copiilor de a lua decizii cu privire la orientarea
școlară și profesională și dezvoltarea unei cariere corespunzătoare
calităților și preferințelor exprimate de aceştia;
Creșterea vizibilităţii activităţii serviciului social prin mediatizarea
activităţilor destinate copiilor.
Realizări:
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;
Reluarea legăturii copiilor cu familia, învoiri în oraș, găzduiri în familie;
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 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii
angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate;
 Respectarea drepturilor beneficiarilor, prevăzute de legislaţia în
vigoare și implicarea activă a acestora prin Consiliul Copiilor;
 Organizarea de evenimente / activități pentru beneficiarii centrului:
- sâmbăta și duminica au avut loc antrenamente de fotbal în sală,
plimbări la mall, vizionări de filme la Cinema City;
- sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor;
- copiii au participat la activități gospodărești, au mers la slujbele
religioase de la Biserica Sf. Petru și Pavel sau la Arhiepiscopie, au
confecționat origami și ornamente de primăvară, au fost la cumpărături
în oraș;
- în data de 23.01.2019 a avut loc o întâlnire cu polițiști din cadrul
Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității;
- în data de 07.02.2019 copiii din Centrul de Plasament ”Ana” au mers în
pelerinaj la Mănăstirile Cozia, Turnu și Ostrov;
- în ziua de 13.03.2019 s-a desfășurat o întâlnire cu reprezentanți ai
Poliției de proximitate;
- în 19.03.2019 a avut loc o întâlnire cu psihologul din cadrul Centrului
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea;
- concurs ornamente de Paște, de dans, de desene pe asfalt, de
ghicitori, Triviador, rummy, Karaoke, de tenis de masă;
- confecționarea ornamentelor pentru Paște;
- pregătirea pentru Spectacolul de 1 Iunie;
- întâlnirea beneficiarilor cu polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și
Prevenire a Criminalității în datele de 16.04.2019, 01.06.2019 și
09.06.2019;
- picnic;
- participarea beneficiarilor la proiectul ”Pinocchio” susținut în parteneriat
cu Agenția Națională Antidrog;
- participarea la Proiectul ”Pregătiți pentru viață”, ediția a IV-a, proiect
susținut de către Ministerul Tineretului și Sportului în Centrul de
Agrement ”New Paradise” din Eforie Sud;
- confecționarea de ornamente pentru Crăciun; colinde; patinaj;
- întâlniri cu polițiști din cadrul ANITP Pitești.
 Soluționarea a 10 dosare privind reevaluarea măsurii de protecție
specială (1 - reintegrare în familia naturală, 4 - menținerea măsurii de
protecție, 5 - încetarea măsurii de protecție);
 Întocmirea actelor necesare stabilirii reședinței pe adresa centrului
pentru 9 copii;
 Întocmirea documentației pentru orientarea școlară a doi copii;
 Identificarea ofertelor privind ocuparea unui loc de muncă pentru 2
beneficiari. S-a obținut încheierea unui contract de muncă pentru unul
dintre ei;
12

 Întocmirea actelor necesare accesului la conturile personale în
vederea acordării sumei cu titlu de alocație de stat capitalizată și
pentru obținerea indemnizației de externare pentru 9 beneficiari.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
27
5
10

Existent
31.12.2019
22

Serviciul Casa ”Pinocchio” Băbeni
Obiective propuse:
 Creşterea calităţii vieţii copiilor care beneficiază de măsură de
protecţie de tip rezidenţial;
 Îmbunătăţirea calității managementului serviciului social;
 Creşterea vizibilităţii activităţii serviciului social prin mediatizarea
activităţilor destinate copiilor.
Realizări:
 A fost reevaluată periodic situația tuturor copiilor (s-au efectuat
anchete sociale, vizite la domiciliul părinților, contacte telefonice,
corespondență);
 Toți beneficiarii centrului au fost reevaluați psiho-socio-medical de
către echipa multidisciplinară;
 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;
- activități recreative organizate de Școala Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu” din Drăgășani;
- sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
- în data de 19.04.2019 s-au desfășurat activități sub îndrumarea a doi
reprezentanți ai Asociației Arhitectura;
- în perioada 25 – 26 mai 2019 a fost organizată o excursie în județul
Suceava, având ca obiectiv vizitarea mănăstirilor din această zonă;
- în 2 iunie 2019, un grup de copii din acest serviciu a participat la un
concurs național care s-a desfășurat în județul Neamț;
- în perioada 02 iulie – 09 iulie 2019, un grup de 17 copii a mers în
tabără în stațiunea Eforie Sud;
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- în data de 28 septembrie copiii au participat la o excursie de o zi în
Sibiu, organizată de Asociația ”De-a arhitectura”. În cadrul evenimentului
”Monument, unde ești?”, etapa I, din programul ”Aripi pentru viitor”, copiii
au vizitat obiective turistice și arhitecturale reprezentative din municipiul
Sibiu;
- în perioada vacanței de vară copiii au mers în mod frecvent la ștrandul
Ostroveni;
- în data de 13.11.2019, un grup de 10 copii, însoțiți de șeful de centru,
au participat la dezbaterea cu tema ”Modificarea legislației în domeniul
protecției copilului și adultului”, eveniment desfășurat în București;
- copiii au participat la un eveniment organizat și găzduit de Mănăstirea
Boia din localitatea Perișani;
- în perioada 08-12 decembrie 2019, doi copii, însoțiți de șeful de centru,
au participat la Forumul pentru tineret organizat în București;
- în data de 15.12.2019, copiii au participat la ”Seara de colinde”
organizată în sala de ședințe a Consiliului Județean Vâlcea;
- în data de 18.12.2019, copiii au participat la evenimentul intitulat
”Spiridușii lui Moș Crăciun”, eveniment organizat sub egida Circului
Metropolitan din București;
- pregătirea mesei de Crăciun și decorarea centrului;
 Toți copiii au fost înscriși la școală.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
20
1
2

Existent
31.12.2019
19

Centrul de plasament ”Andreea”













Obiective propuse:
Creşterea calităţii vieţii copiilor care beneficiază de măsură de
protecţie de tip rezidenţial;
Îmbunătăţirea calității managementului serviciului social;
Creşterea vizibilităţii activităţii serviciului social prin mediatizarea
activităţilor destinate copiilor.
Realizări:
Consolidarea abilităților de scris și citit;
Dezvoltarea vocabularului și exersarea funcțiilor cognitive;
Prevenirea abandonului școlar și a repetenției;
Atenuarea comportamentelor deviante;
Dezvoltarea unor abilități de moticitate grosieră;
Exersarea și fixarea abilităților pentru o viață independentă;
Menținerea stării de sănătate;
Prevenirea accentuării afecțiunilor neuropsihice;
Prevenirea sarcinilor nedorite;
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Învățarea unor metode și tehnici de lucru;
Dezvoltarea simțului responsabilității cu privire la lucrurile din jur;
Exersarea abilităților de întreținere a spațiului;
Menținerea legăturii cu familia, atât telefonic cât și prin vizite în centru;
Cunoșterea și conștientizarea riscurilor la care se expun beneficiarii
atunci când părăsesc centrul;
 Prevenirea absenteismului, vagabondajului și comiterii de infracțiuni;
 Îmbunătațirea calității vieții beneficiarilor;
 Implicarea beneficiarilor în diferite activități pentru dezvoltarea
autonomiei personale;
 Susținerea și încurajarea beneficiarilor în realizarea tuturor activităților
desfășurate la nivelul centrului și în afara lui;
 Asiguarea calității serviciilor oferite pentru beneficiari;
 Activități de socializare și petrecere a timpului liber:
- copiii din CP Andreea au mers la plimbare în parc și pe faleza Oltului
din cartierului Ostroveni, au participat la jocuri în aer liber (tenis de picior,
baschet și fotbal) și la jocuri de interior (puzzle, cărți, remi, table, tenis de
masă și jocuri pe calculator). De asemenea, ei au participat la slujbele
religioase la Catedrala ”Înălțarea Domnului”;
- cu sprijinul Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe Vâlcea și al Asociației
Zâmbete Colorate Rm. Vâlcea, s-au sărbătorit zilele de naștere ale
copiilor din cadrul centrului;
- cu ocazia calificării copiilor la Festivalul Național de Folclor al Copiilor
Instituționalizați ”Răsună cetatea”, la secțiunea ”dans”, s-a constituit
ansamblul de dans ”Magic Andreea”;
- în contextul sărbătoririi zilei de 24 februarie, beneficiarii din CP
”Andreea” împreună cu reprezentanții Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe
Vâlcea, au recitat poezii și au realizat o expoziție cu produse
confecționate de ei, la Biblioteca ”Antim Ivireanu” Rm. Vâlcea. De
asemenea, copii au luat parte la manifestarea ”Primăvară în suflet,
speranță în inimi”, organizată de Liga Femeilor Creștin Ortodoxe Vâlcea,
unde au recitat poezii;
- cu ocazia zilei de 1 Martie, copiii au oferit mărțișoare angajaților
D.G.A.S.P.C. și copiilor și angajaților de la Școala Gimnazială ”Anton
Pann” Rm. Vâlcea;
- alături de reprezentanții Asociației ”Zâmbete Colorate” Rm. Vâlcea,
copiii din CP ”Andreea” au participat la evenimetul ”Ora Pământului”,
desfășurat în centrul orașului;
- participarea la acțiunea ”Bucurie în mișcare”, organizată de către
Kaufland România;
- copii au luat parte la acțiunea de înfrumusețare și curățare a falezei
râului Olănești, organizată de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea;
- vizită la Muzeul Satului din municipiul Rm. Vâlcea, împreună cu
reprezentanții Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe Vâlcea;
- participarea la Festivalul de Căluș, organizat de Consiliul Județean
Vâlcea;
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- cu ocazia Sărbărorilor Pascale, copiii au cântat și au recitat peozii în
fața persoanelor și reprezentanților diferitelor asociații care le-au oferit
cadouri; de asemenea, s-a organizat un grătar în icinta centrului;
- copiii au participat la spectacolul ”Bucurie în lumea copilăriei”, organizat
de D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu ocazia Ziulei Internaționale a Copilului;
- participare la Festivalul național de folclor al copiilor instituționalizați
”Răsună cetatea”, la secțiunea ”dans popular”, unde s-au clasat pe locul
cinci pe țară;
- copiii au participat la Festivalul Național de Teatru ”D-ale lui Caragiale”,
organizat de D.G.A.S.P.C. Prahova, unde au câștigat ”Premiul pentru
cele mai bune costume”;
- participarea copiilor/tinerilor la activitățile organizate cu ocazia Zilei
Imnului Național;
- grătar în spațiul de agrement din apropierea ștrandului Ostroveni;
- în perioada 03 iulie - 09 iulie copiii au fost în tabără la mare, în
stațiunea Eforie Sud; de asemenea, copiii au fost cuprinși într-un proiect
pentru formarea deprinderilor de viață, organizat de Ministerul Tineretului
și Sportului;
- în perioada 26 - 29 august copiii au fost în tabăra de la Mănăstrirea
Turnu, tabără organizată de Liga Femeilor Creștin Ortodoxe Vâlcea;
- excursie la Cetatea Alba Iulia Carolina, Cetatea Sarmisegetuza și la
obiectivele turistice din orașul Târgu Jiu;
- în vederea pregătirii momentelor artistice pe care le-au prezentat cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii au participat la repetiții la dansurile
populare;
- moment artistic la sediul D.G.A.S.P.C. cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
Cu această ocazie copiii au recitat poezii, au cântat și au împărțit brățări
tricolore confecționate de ei;
- copiii au participat la parada de 1 Decembrie și la concertul susținut cu
acestă ocazie în Cartierul Ostroveni;
- în data de 4 decembrie, copiii au fost colindați și au colindat Liga
Femeilor Creștin Ortodoxe Rm. Vâlcea;
- în data de 6 decembrie copiii au primit daruri de la mai multe familii
cărora le-au cântat colinde;
- în data de 13 decembrie, reprezentanții Arhiepiscopiei Rm. Vâlcea au
adus daruri copiilor, iar aceștia le-au cântat colinde;
- în data de 15 decembrie, ora 1430, copiii au colidat un grup de medici
din București, iar la ora 1600, copiii au partcipat la spectacolul ”Seară de
Colinde”, organizat de către Asociația Orfanilor din Casele de Copii și
D.G.A.S.P.C . Vâlcea;
- în data de 19 decembrie, copiii au fost colindați de reprezentanții Școlii
Gimnaziale ”Anton Pann” din Rm. Vâlcea;
- în data de 20 decembrie, copiii au fost colindați de reprezentanții
Poliției Transporturi Feroviare Vâlcea;
- în data de 22 decembrie, copiii au cântat colinde la Catredala ”Înălțarea
Domnului” din Rm. Vâlcea;
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- în data de 23 decembrie, copiii au fost invitați să colinde la sediul
Farmaciei Florina din Rm. Vâlcea;
- au fost sărbătorite zilele onomastice și de naștere;
- s-a împodobit bradul de Crăciun;
- s-au oraganizat mesele festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
28
0
11

Existent
31.12.2019
17

Serviciul Căsuța de tip familial ”Nicoleta” Băbeni
Obiective propuse:
 Integrarea/reintegrarea copiilor în familie;
 Implementarea și respectarea standardelor minime obligatorii pentru
copii aflați în sistem rezidențial;
 Creșterea calității seviciilor oferite copiilor;
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului.
Realizări:
 Toţi beneficiarii centrului au fost reevaluaţi psiho-socio-medical, de
către echipa multidisciplinară;
 S-au efectuat 29 consultaţii de specialitate de neuropsihiatrie
pediatrică și 9 consultații stomatologice;
 Toți copiii au fost înscriși la școală;
 S-au realizat întâlniri ale copiilor cu familia/persoane de atașament: 3
vizite în centru;
 1 copil a fost plasat la bunicii materni;
 Formarea și perfecționarea personalului cu privire la serviciile sociale
oferite în căsuțe de tip familial: au participat 8 infirmiere;
 Instruirea personalului cu privire la modul de depozitare și administrare
a medicamentelor;
 S-au realizat dezbateri referitoare la problemele determinate de
particularități comportamentale ale copiilor;
 S-au făcut demersuri pentru integrarea/reintegrarea copiilor: 4 dosare;
 Curs de instruire: au participat șeful de centru și instructorul de
educație;
 Au fost organizate activităţi de recreere şi socializare pentru
beneficiarii centrului:
- s-au organizat ieșiri în comunitate, la cumpărături;
- ieșiri în spațiul de joacă amenajat în parcul orașului Băbeni;
- s-a organizat sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice ale copiilor;
- în data de 28 august, copiii au fost în excursie la grădina zoologică din
Rm. Vâlcea;
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- în ziua de 05.12.2019, copiii au participat la împodobirea bradului de
Crăciun și la decorarea căsuței în spiritul sărbătorilor de iarnă;
- în data de 06.12.2019, copiii au fost invitați la serbarea de Crăciun,
care s-a desfășurat în incinta Centrului de zi de îngrijire și recuperare
pentru copilul cu dizabilități Rm. Vâlcea;
- în 07.12.2019, copiii au mers la plimbare în Rm. Vâlcea pentru a
admira bradul de Crăciun și a se juca în parcul de distracții amenajat în
scuarul Mircea cel Batrân.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
10
1
1

Existent
31.12.2019
10

Centrul pentru copilul cu dizabilități Rm. Vâlcea
Obiective propuse:
 Implementarea şi respectarea standardelor minime obligatorii pentru
copii aflaţi în sistem rezidenţial;
 Integrarea/reintegrarea copiilor în familie;
 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului.
Realizări:
 Copiii din Centrul pentru copilul cu dizabilități au fost mutați provizoriu
în locația Centrului de Plasament ”Andreea” din str. Nicolae Iorga, nr.
20. Pentru acomodarea copiilor la noua locație, au fost personalizate
dormitoarele, spațiul de joacă, sala de mese, cabinetul medical și
cabinetul psihologic;
 Implicarea copiilor în realizarea activităților educaționale;
 Exersarea abilităților motricității fine și grosiere;
 Activități simple de ludoterapie și de artterapie;
 Monitorizarea evoluției școlare a copiilor;
 Atenuarea crizelor de agitație și de neliniște;
 Dezvoltarea abilităților moticității fine și grosiere;
 Evaluarea copiilor neuropsihiatric/psihiatric;
 Întocmirea documentației pentru încadrarea copiilor și tinerilor într-un
grad de handicap;
 Vizite realizate de părinți/peroanele de atașament în centru;
 S-au derulat activități instructiv-educative, de socializare și petrecere a
timpului liber:
- au fost organizate ieșiri în comunitate, excursii în parteneriat cu Școala
”Spiru Haret”;
- s-au sărbătorit zilele onomastice și aniversare;
- copii au primit vizitele Organizației ”Mămici” din Horezu care au susținut
activități de recreere și socializare;
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- copiii de vârstă preșcolară au beneficiat de activități educative și de
socializare organizate împreună cu educatorii de la Școala ”Spiru Haret”;
- cu ocazia Paștelui, a zilei de 1 Iunie, s-au organizat petreceri cu tort,
fructe, suc, pizza;
- copiii au participat la spectacolul organizat de Consiliul Județean
Vâlcea, teatrul Anton Pann și D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu ocazia Zilei
Internaționale a Copilului;
- în 2 iunie s-a realizat vizita Clubului de motocicliști Alutus;
- în data de 6 iunie a avut loc vizita Sportify cu sponsorizare (haine,
meniuri McDonalds);
- copiii și personalul au participat la derularea programului
Psihomotricitatea în acțiune, care s-a desfășurat împreună cu voluntari
din Franța în perioada 1-14 iulie 2019;
- vizită la grădina zoologică din Rm. Vâlcea;
- cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii au primit daruri, au fost colindați și
au colindat la rândul lor pe cei care i-au vizitat;
- în data de 15 decembrie, copiii au partcipat la spectacolul ”Seară de
Colinde”, organizat de către Asociația Orfanilor din Casele de Copii și
D.G.A.S.P.C . Vâlcea;
- s-a împodobit bradul de Crăciun;
- vizonarea și ascultarea de cântece și povești specifice copiilor;
- copiii a căror stare de sănătate o permite, au participat la efectuarea de
cumpărături și la activități de întreținere a spațiului interior;
- activități de pictură, modelare, puzzle și discuții libere;
- jocuri simple în incinta centrului.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.02.2019
anul 2019
anul 2019
26
3
8

Existent
31.12.2019
21

Complexul familial pentru recuperarea copilului cu dizabilități
Goranu
Obiective propuse:
 Asigurarea condiţiilor necesare pentru identificarea şi evaluarea
permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui
beneficiar, precum şi măsuri corespunzătoare pentru satisfacerea
acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
 Menţinerea legăturii cu părinţii, familia lărgită sau alte persoane
importante sau apropiate faţă de copil, integrarea/reintegrarea
familială sau comunitară a copilului cu dizabilităţi;
 Dezvoltarea şi recuperarea copiilor, în limitele capacităţii lor, prin
programe educative specifice şi prin tratamente medicale;
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 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului.
Realizări:
 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 6
copii cu dizabilități;
 Au fost organizate activități de recreere: jocuri în spațiul de joacă din
interiorul și exteriorul centrului, drumeții în natură;
 1copil a fost plasat la asistent maternal profesionist;
 S-au efectuat 10 consultații de neuropsihiatrie pediatrică ;
 S-au întocmit documente specifice activității administrative a centrului;
 S-a refăcut gardul care împrejmuiește centrul pe o lungime de 90 de
metri;
 S-au realizat lucrări de reparații la pereții exteriori ai 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
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
20
1
1

Existent
31.12.2019
20

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









Obiective propuse:
Creşterea gradului de abilitare a tinerilor şi formarea deprinderilor de
viaţă independentă în vederea reducerii riscului de excluziune şi
marginalizare socială;
Pregătirea şi asistarea tinerilor în vederea participării la bursa locurilor
de muncă.
Realizări:
10 tineri au ieșit din sistemul de protecție la cerere;
3 tineri au fost integrați socio – profesional;
1 tânăr a fost transferat într-un centru pentru persoane adulte;
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;
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 Dezvoltarea comportamentelor sociale pozitive la tinerii aflați în
evidența serviciului;
 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, 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 2019, în Serviciul de tip familial pentru deprinderi
de viață și integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de protecție
se aflau 25 de tineri, din care:
- 4 tineri cazați în căminele facultăților din centrele universitare;
- 21 de tineri în apartamentele sociale ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
29
11
15

Existent
31.12.2019
25

Servicii de tip rezidențial oferite în parteneriat cu O.P.A.
În anul 2019 a continuat colaborarea cu Fundația ”Inimă pentru
Inimă”, în baza Convenției de colaborare nr. 4771 din 31.01.2019,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 8 din 31 ianuarie
2019.
Potrivit prevederilor convenției, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea asigură suport financiar,
reprezentând costurile parţiale de întreţinere pentru maxim 42 de copii și
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, 32 de copii și tineri beneficiau de măsuri de
protecție specială – plasament la Fundația ”Inimă pentru Inimă”. Dintre
aceștia, 31 de copii fac obiectul Convenției de colaborare.
Repartizarea copiilor în serviciile fundației se prezintă astfel:
- 12 copii în Centrul de Socializare și Reintegrare Socio-Profesională
Rm. Vâlcea;
- 10 copii în Centrul de Integrare Socio-Profesională Ocnele Mari;
- 10 copii în Centrul de Socializare și Integrare Socio-Profesională
Copăcelu.
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4.1.1.D. SERVICII DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL
– plasament la rude/alte familii/persoane, plasament la asistent
maternal profesionist –
La data de 31.12.2019, în judeţul Vâlcea, 845 de copii beneficiau
de măsuri de protecție specială de tip familial. Dintre aceştia:
299 plasament la rude până la gradul IV;
 120 plasament la alte familii/persoane;
 426 plasament la asistent maternal profesionist.
Reprezentarea grafică a copiilor beneficiari de măsuri de
protecție de tip familial la data de 31.12.2019

Plasament la
rude
35,4%
Plasament la
AMP
50,4%

Plasament la
familii/
persoane
14,2%

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;
Integrarea/reintegrarea copilului în familia naturală;
Promovarea serviciilor sociale oferite.
Realizări:
Pentru 68 de copii s-a instituit plasamentul la rude/alte famili/persoane;
15 copii au fost reintegrați în familia naturală;
Pentru 51 de tineri s-a încetat măsura de protecție specială –
plasament la rude/alte familii/persoane, deoarece au dobândit
capacitate deplină de exercițiu și nu mai urmau nici o formă de
învățământ;
Pentru 2 copii s-a înlocuit măsura de plasament la rude/alte
familii/persoane cu plasament la asistent maternal profesionist;
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 3 copii aflați în plasament la rude au fost reintegrați în familia extinsă;
 1 copil a fost transferat în alt județ;
 2 copii au fost adoptați.
Evoluţia numărului de copii afaţi în plasament familial la rude sau alte
familii/persoane la 31.12.2019, comparativ cu 31.12.2018
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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.
Realizări:
Au fost atestați 4 asistenți maternali profesioniști;
Au fost reatestaţi 84 de asistenţi maternali profesionişti;
S-a instituit plasamentul la asistent maternal profesionist pentru 48 de
copii, care fie au fost abuzați, neglijați sau abandonați în unități
sanitare de către părinți, fie au beneficiat de măsuri de protecție în
centre de plasament publice sau private sau au fost în plasament la
rude/alte familii;
24 de copii au fost încredințați în vederea adopției;
3 copii au fost adoptați;
29 de copii au fost plasați la familii/persoane;
1 copil a fost plasat într-un serviciu de tip rezidențial;
10 copii au fost reintegrați în familia naturală;
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 Pentru 2 tineri s-a încetat plasamentul la asistent maternal profesionist
deoarece au dobândit capacitate deplină de exercițiu și nu mai urmau
nici o formă de învățământ;
 2 tineri au fost transferați în Serviciul de tip familial pentru deprinderi
de viață și integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de
protecție;
 1 copil a fost plasat la Fundația ”Inimă pentru Inimă”;
 Au fost întocmite 1542 de rapoarte de vizită la asistenți maternali
profesioniști și 3636 de rapoarte de vizită la copiii aflați în plasament
la asistenții maternali profesioniști. Prin aceste rapoarte se urmăreşte:
- mediul asigurat de asistentul maternal copilului/copiilor pe care îi are
în plasament;
- satisfacerea nevoilor copilului (hrană, echipament, odihnă, recreere,
socializare, educaţie);
- relaţia asistentului maternal profesionist cu copilul/copiii, precum şi
relaţia asistentului maternal profesionist cu familia naturală a
copilului/familia adoptatoare;
- nevoile asistentului maternal profesionist în activitatea desfăşurată;
Monitorizarea evoluţiei copiilor aflaţi în plasament la asistent
maternal profesionist 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
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
450
48
72

Existent
31.12.2019
426

La data de 31.12.2019, 282 de asistenţi maternali profesioniști
aveau în plasament copii, iar după mediul de provenienţă erau distribuiți
astfel:
- urban: 105;
- rural: 177.
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 2019

15
AMP cu 3 sau mai
multi copii

153

AMP cu 2 copii
114

AMP cu 1 copil

Dintre cei 426 de copii aflați în plasament la asistent maternal
profesionist, 72 erau copii cu dizabilități.
Copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist la 31.12.2019

72

Copii în dificultate
Copii cu dizabilităţi

354

4.1.2. 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:
 Promovarea drepturilor copilului şi sensibilizarea opiniei publice în
vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind
problematica specifică a copilului aflat în sistemul de protecţie şi a
copilului şi familiei în situaţie de risc sau dificultate.
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 Sprijinirea activităţii factorilor locali în vederea dezvoltării de servicii la
nivel comunitar care să ducă la prevenirea separării copilului de
părinţii săi.
 Identificarea celor mai potrivite familii/persoane potenţial adoptatoare
pentru copil.
 Integrarea copilului într-o familie permanentă.
 Asigurarea unui statut egal în cadrul familiei şi o îngrijire individualizată
şi personalizată pentru copilul adoptat.
Realizări:
În evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se află 200
dosare în diferite etape procedurale administrative ale adopţiei:
- 24 de familii şi 4 persoane atestate ca apte să adopte;
- 7 cereri de atestare ca familie aptă să adopte;
- 110 copii pentru care s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei
interne, din care: 14 copii se află în încredinţare în vederea adopţiei
(pentru 9 copii s-a încuviințat încredințarea în vederea adopției la
familii/persoane cu domiciliul în alte județe, penrtu 1 copil s-a propus
încredințarea în vederea adopției, dosarul fiind pe rol, pentru 4 copii s-a
propus încuviințarea adopției ), 10 de copii sunt clasificaţi pentru adopţie
naţională, iar 86 de copii sunt clasificaţi pentru adopţie internaţională;
- 47 de copii se află în etapa de monitorizare post-adopţie;
- 8 dosare cu propunere de deschidere a procedurii adopţiei interne
înaintate de Serviciul Management de Caz pentru Copil;
- 16 dosare pentru care s-a dispus încuviinţarea adopţiei de către
Tribunalul Vâlcea.
Pentru soluționarea cazurilor aflate în evidența compartimentului,
au fost întocmite 374 de adrese către persoane/familii/instituții, s-au
întreprins activitățile specifice pentru evaluarea familiilor/persoanelor
care au solicitat obținerea atestatului pentru adopție, au fost realizate 44
de ședințe de informare prealabilă a persoanelor/familiilor care și-au
exprimat intenția de a adopta, s-au elaborat 208 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 și s-au realizat toate
demersurile prevăzute de lege pentru dosarele aflate în diferite etape
procedurale ale adopției. De asemenea, în anul 2019 s-au susținut 6
cursuri 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. În aceeași perioadă, 24 de petiții au fost
soluţionate în termen legal.
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4.1.3. COPII CU DIZABILITĂȚI
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:
 Evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilităţi în vederea încadrării în
grad de handicap, precum şi în vederea abilitării reabilitării copiilor cu
dizabilităţi
Realizări:
 Au fost planificate întâlnirile cu copilul și părinții/reprezentantul legal,
au fost informați și consiliați părinții/reprezentantul legal pe parcursul
procedurilor.
 A fost efectuată evaluarea/reevaluarea complexă a unui număr de
1331 de copii cu dizabilități, dintre care:
- 1224 de copii aflați în familia naturală;
- 64 de copii aflați sub măsură de protecție specială la asistent maternal
profesionist;
- 10 copii aflați sub măsură de protecție specială la familie/persoană;
- 16 copii aflați sub măsură de protecție specială la rude;
- 17 copii aflață sub măsură de protecție specială în centrele de
plasament.
Din cei 1331 de copii evaluați în cursul anului 2019, 910 copii s-au
prezentat la reevaluare, iar 421 de copii au fost cazuri noi.
Cei 421 de copii care s-au prezentat pentru prima dată în Serviciul
de evaluare complexă au fost încadrați în grad de handicap astfel:
- gradul de handicap grav: 106 cazuri;
- gradul de handicap accentuat: 37 cazuri;
- gradul de handicap mediu: 276 cazuri;
- gradul de handicap ușor: 2 cazuri.
La data de 31.12.2019, în evidența Serviciului de evaluare
complexă a copilului cu dizabilități erau 1828 de copii cu handicap,
distribuiți după gradul de handicap astfel:
- Grad de handicap grav – 1025 copii;
- Grad de handicap accentuat – 177 copii;
- Grad de handicap mediu – 615 copii;
- Grad de handicap uşor – 11 copii.
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Reprezentarea grafică a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa DGASPC Vâlcea la
data de 31.12.2019

gr. mediu
33,6%

gr. usor
0,6%

gr. grav
56,1%
gr. accentuat
9,7%

 Au fost întocmite rapoartele de evaluare complexă și planurile de
abilitare/reabilitare pentru copiii evaluați/reevaluați în anul 2019;
 Au fost prezentate în Comisia pentru Protecția Copilului cazurile
solicitate de membrii acesteia;
 A fost asigurat managementul de caz pentru copiii cu dizabilități din
evidența serviciului care au venit din familia naturală;
 S-au făcut verificările și s-au întocmit răspunsurile la sesizările primite;
 S-a realizat transferul dosarelor solicitate de alte județe;
 S-au transmis adrese de informare către autoritățile publice locale de
la nivelul județului și către părinți/reprezentantul legal al copilului cu
privire la realizarea demersurilor necesare pentru întocmirea completă a
dosarului în vederea evaluării complexe și încadrării copiilor cu dizabilități
într-un grad de handicap;
 S-au întocmit documentele privind controlul intern managerial la nivelul
serviciului;
 S-au organizat întâlniri de informare/instruire a autoritățile publice
locale de la nivelul județului;
 Au fost arhivate dosarele aflate în evidența serviciului;
 S-a colaborat cu diferite instituții, servicii, organizații private/publice,
profit/nonprofit.
În ceea ce privește rețeaua de servicii destinate copiilor cu
dizabilități, la nivelul județului Vâlcea se remarcă o pondere redusă și o
insuficientă dezvoltare a acestui tip de servicii raportat la numărul de
copii cu dizabilități și la nevoile acestora. Astfel, având în vedere
diversitatea și complexitatea problematicii, se impune înființarea,
dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de interes local, a
serviciilor educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități și
familiile acestora la nivel de municipiu, oraș, comună sau regiune a
județului Vâlcea.

28

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
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 administrativteritorială 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 (ca urmare a câştigării unui proiect Phare 2004/016772.04.02.03.02.01.412).
Obiective propuse:
 Promovarea valorilor familiale, de înțelegere și întrajutorare în familie,
prevenirea și combaterea violenței dintre membrii familiei;
 Sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătății și de
reinserție socială;
 Monitorizarea situației victimei (mamă-copil/copii) după ieșirea din
evidența centrului.
Realizări:
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 Evaluarea situaţiei juridice a beneficiarei și consiliere juridică;
 Colaborarea 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;
 Colaborare cu reprezenţii SPAS în vederea obţinerii informaţiilor
suplimentare referitoare la comportamentul victimei, agresorului şi a
situaţiei socio-economice;
 Informare şi sprijin pentru întocmirea actelor de stare civilă;
 Consultarea listei cu locurile de muncă vacante postată de Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea pe site-ul
instituției;
 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, responsabilizare
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 domiciliu/reşedinţă a victimei în vederea
medierii conflictului din familie;
 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;
 Informarea victimei cu privire la importanţa solicitării de la Serviciul de
Medicină Legală a certificatului medico-legal;
 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.
 Demersuri legale întreprinse:
- s-au depus 10 plângeri la poliție, din care 1 retrasă;
- s-au făcut 2 plângeri penale;
- s-a inițiat în instanță o acțiune de divorț.
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Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
anul 2019
anul 2019
mame
copii mame copii
mame copii
7
9
30
50
29
52

Existent
31.12.2019
mame
copii
8
7

Repartiţia victimelor violenţei în familie după tipul de violenţă
în anul 2019

violenţă fizică
1

4

33

36

violenţă psihologică
violență sexuală

4
68

violență prin
deprivare/neglijare
vilență economică
volență socială

4.1.5. COPIII ABUZAŢI, NEGLIJAŢI, EXPLOATAŢI
Biroul Intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale
Obiective propuse:
 Asigurarea protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi
exploatării.
Realizări:
În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, Biroului Intervenție în regim
de urgență în domeniul asistenței sociale i-au fost referite spre
soluționare un număr de 256 de sesizări privind situația a 359 de copii,
după cum urmează:
 63 sesizări privind neglijarea a 137 de copii. În urma verificărilor
efectuate s-a constatat că sesizările privind neglijarea a 51 de copii au
fost confirmate, pentru 73 de copii nu s-au confirmat, iar sesizările
privind situația a 13 copii se află în lucru. Dintre cazurile confirmate, 23
de copii au fost menținuți în familia naturală cu acordare de servicii, iar
pentru 28 de copii s-a instituit o măsură de protecție specială.
 22 de sesizări privind abuzul fizic exercitat asupra a 28 de copii. În
urma verificărilor efectuate s-a constatat veridicitatea celor semnalate
referitoare la 11 copii. Dintre aceștia, 3 copii au fost menținuți în familia
naturală cu acordare de servicii (consiliere psihologică), iar pentru 8
copii s-a instituit o măsură de protecție specială. Referitor la abuzul
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fizic exercitat asupra a 17 copii, aspectele semnalate nu s-au
confirmat;
 6 sesizări privind abuzul sexual la care au fost supuși 7 copii. După
efectuarea verificărilor, s-a constatat că aspectele semnalate s-au
confirmat în cazul a 6 copii, iar pentru 1 copil nu s-au confirmat. Dintre
cazurile confirmate, pentru 1 copil s-a impus dispunerea unei măsuri
de protecție specială, iar 5 copii au rămas în familie, aceștia
beneficiind de consiliere psihologică acordată de către un psiholog al
instituției noastre;
 3 solicitări de instituire a unei măsuri de protecție specială pentru 3
copii;
 42 de solicitări din partea organelor de poliție/reprezentanți ai
parchetului pentru asistarea unui număr de 43 de copii pe parcursul
audierilor;
 6 solicitări din partea executorilor judecătorești pentru asistare la
executări silite în vederea respectării și garantării drepturilor a 9 copii;
 29 adrese referitoare la 30 de copii, prin care instituțiile publice în
atenția cărora se afla situația copiilor au solicitat efectuarea verificărilor
necesare pentru soluționarea cazurilor;
 18 adrese prin care persoane fizice/instituții publice au solicitat
documente în vederea soluționării cazurilor a 24 de copii;
 o solicitare de informații în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul
acces la informațiile de interes public;
 22 de solicitări pentru evaluarea psihologică/implementarea unor
programe de consiliere psihologică pentru 27 de copii ;
 6 petiții prin care se semnalează situația a 6 copii cu probleme de
comportament;
 22 de petiții privind 28 de copii au fost referite compartimentelor /
instituțiilor în atenția cărora se află situația copiilor;
 6 sesizări cu privire la 7 copii, prin care se solicită sprijin în vederea
menținerii relațiilor personale dintre părinte și copil;
 10 petiții, privind un număr de 10 copii care au părăsit domiciliul
părintesc în mod voluntar.
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 635 de documente (adrese, invitații, rapoarte, note
telefonice, referate, etc).
În urma verificărilor întreprinse, pentru 40 de copii s-au stabilit
măsuri de protecție specială, după cum urmează:
- plasament în regim de urgență prin dispoziția directorului executiv
pentru: 21 de copii neglijați de către părinți, 8 copii asupra cărora s-au
exercitat acte de agresiune fizică, 1 copil victimă a abuzului sexual, 1
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copil al cărui unic ocrotitor legal a decedat și 1 copil care, în vederea
protejării intereselor sale, nu a putut fi lăsat în grija părinților din motive
de sănătate a acestora;
- plasament stabilit de către instanța judecătorească pentru 7 copii care
au fost neglijați de către părinți;
- plasament stabilit de Comisia pentru Protecția Copilului pentru 1 copil
care a săvârși o faptă penală și nu răspunde penal.
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.
În anul 2019, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a fost sesizată cu privire la
situația a 7 copii care erau în risc de abandon în unităţile sanitare.
Cazurile au fost rezolvate astfel:
 1 copil a fost integrat în familia naturală, umare a consilierii mamei;
 5 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.
Comparativ cu anul 2018, numărul de copii abandonați în unități
sanitare în anul 2019 a scăzut cu aproape 50%.
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 2019
de 88 de primării din totalul de 89, se prezintă în felul următor:
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Număr de familii în care părinţii
sunt plecaţi la muncă în
străinătate
la sfârşitul perioadei raportate
- cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate
263
- cu un singur părinte plecat
la muncă în străinătate
1262
- cu părinte unic susţinător al
familiei monoparentale plecat
la muncă în străinătate
451
Total
1976

Număr de
Număr de copii aflaţi în
copii la
îngrijirea
sfârşitul rudelor până
perioadei la gradul IV ,
raportate fără măsură
de protecţie

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportate
în centre de
la alte
plasament la rude până
la AMP
persoane/
publice sau la gradul IV
familii
private

Alte situaţii
(precizaţi)

358

328

14

0

16

0

0

1523

1453

20

8

42

0

0

482
2363

408
2189

32
66

8
16

34
92

0
0

0
0

Distribuţia pe sexe

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

M

F

2363

1168

1195

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

3

23

318

498

834

687

4.1.8. COMPARTIMENTUL INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE
ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERE
Obiective propuse:
 Preluarea permanentă a tuturor sesizărilor de abuz, neglijare, trafic,
migraţie şi repatrieri.
 Monitorizarea situaţiei copilului abuzat, neglijat, traficat şi repatriat.
Realizări:
Compartimentului Intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic,
migrație și repatriere i s-au referit spre soluționare 10 solicitări, după cum
urmează:
 4 solicitări din partea A.N.P.D.C.A. în vederea transmiterii
documentației elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr.
1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români
neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea
acestora, cât și cu Ordinul A.N.P.D.C.A. nr. 107/2005 pentru
aprobarea modelului de anchetă socială privind situația socio-familială
a copilului român aflat neînsoțit pe teritoriul altui stat, în vederea
repatrierii acestuia și a reintegrării sociale a lui. Aceste solicitări au fost
rezolvate astfel: s-au efectuat 4 anchete sociale și s-a întocmit
documentația în conformitate cu dispozițiile legale. 3 cazuri au fost
finalizate cu repatrierea copiilor însoțiți de un reprezentant legal
(mama), aceștia fiind într-un program de monitorizare pe o perioadă
de cel puțin 6 luni;
 5 solicitări din partea A.N.P.D.C.A. în vederea verificării și clarificării
situației minorilor în cauză, aflați pe teritoriul României;
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 1 solicitare din partea A.N.P.D.C.A. pentru efectuarea demersurilor
necesare verificării și clarificării situației unei minore, victimă a
traficului de persoane. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că
cele sesizate nu s-au confirmat.
La nivelul Compartimentului Intervenție în situații de abuz,
neglijare, trafic, migrație și repatriere s-au desfășurat, în baza
protocolului de colaborare cu Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane, activități de prevenire, precum și întâlniri de lucru în cadrul
grupului interinstituțional de lucru în domeniul traficului de persoane.
COMISIA 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 45 de
ședințe în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 și a dispus
următoarele:
• reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist: 84;
• eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist: 4;
• plasament la asistent maternal profesionist: 7;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist (majori): 1;
• menținerea plasamentului la asistent maternal profesionist: 4;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist și plasament
la alte familii/persoane: 21;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist și plasament
într-un centru de plasament: 1;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist și plasament
la Serviciul de tip familial pentru deprinderi de viață și integrare
socioprofesională a tinerilor din sistemul de protecție: 1;
• plasament la rude: 3;
• încetarea plasamentului la rude (majori): 20;
• încetarea plasamentului la rude și reintegrarea în familia naturală: 3;
• menținerea plasamentului la rude: 16;
• încetarea plasamentului la rude și plasament la alte rude: 5;
• respingerea propunerii de instituire a plasamentului la rude: 1;
• menținerea plasamentului la alte familii/persoane: 7;
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane (majori): 8;
• plasament într-un centru de plasament: 2;
• menținerea plasamentului într-un centru de plasament: 15;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament (majori): 11;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament și plasament în
alt centru de plasament: 8;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament și plasament la
asistent maternal profesionist: 1;
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• respingerea propunerii de înlocuire a plasamentului într-un centru de
plasament cu plasament la Serviciul de tip familial pentru deprinderi de
viață și integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de protecție:
1;
• încetarea plasamentului la Fundația ”Inimă pentru Inimă” (majori): 2;
• încadrarea copilului în grad de handicap: 1290;
• reîncadrare în grad de handicap: 11;
• eliberarea avizului favorabil către Comisia pentru Protecția Copilului
Sălaj în vederea plasamentului unui copil la rude în județul Vâlcea: 1;
• acordarea sumei cu titlu de alocație de stat pentru copii, capitalizată în
contul deschis la Banca Transilvania pe numele copilului: 4;
Alte activităţi desfăşurate în domeniul protecției și promovării
drepturilor copilului în anul 2019
•
Organizarea întâlnirilor lunare de lucru ale membrilor Echipei
Intersectoriale Locale Vâlcea;
•
Organizarea la Şcoala Gimnazială nr.13 Rm. Vâlcea a unei activităţi
de promovare a educaţiei permanente în şi pentru armonie, toleranţă,
respect faţă de drepturile omului, nonviolenţă şi pace, cu tema
„Prevenirea violenţei în şcoală” (30.01.2019 – Ziua internaţională pentru
nonviolenţă în şcoală; participanţi: 19 elevi; consilierul şcolar).
•
Organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Familie şi
Structura Teritorială Vâlcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali
din România, atelierului de lucru „Nevoile fizice şi emoţionale ale
copilului” (20 martie 2019; participanţi: 21 de asistenţi sociali; 1
psiholog). Printr-o abordare comprehensivă a temei şi promovând
modele de bună practică, atelierul de lucru a oferit posibilitatea unui
dialog deschis în urma căruia au fost evidenţiate importanţa pe care
nevoile şi satisfacerea lor le au în formarea personalităţii copilului,
necesitatea înţelegerii acestui lucru de către cei în grija cărora se află
copilul, rolul esenţial al comunicării, ascultării empatice, atenţiei şi
prezenţei adulţilor de referinţă în dezvoltarea unui viitor adult împlinit
emoţional.
•
Organizarea, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Vâlcea şi Structura Teritorială Vâlcea a Colegiului
Naţional al Asistenţilor Sociali din România, cursului „Formare de bază
în domeniul dependenţei de droguri” (21-22 martie 2019; participanţi: 21
de asistenţi sociali; 11 specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi
C.P.E.C.A. Vâlcea). Problemă sensibilă şi complexă, consumul de
droguri este combătut şi prin continuarea profesionalizării asistenţei
sociale. Cunoaşterea tehnicilor de abordare a provocărilor generate de
acest fenomen sprijină activitatea zilnică a profesioniştilor din domeniul
asistenţei sociale. Interesul manifestat faţă de acest sector este la fel de
mare precum nevoia de formare, motiv pentru care se va organiza încă
un curs adresat angajaţilor DGASPC Vâlcea.
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•
Organizarea Zilelor Asistenţei Sociale (15-31 martie), în parteneriat
cu Structura Teritorială Vâlcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor
Sociali din România, în cadrul cărora au fost desfăşurate următoarele
evenimente:
1. Simpozioane în 5 licee din judeţul Vâlcea cu tema „Cine este
asistentul social?”:
- 15 martie 2019, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” Rm.
Vâlcea; activitatea a fost susţinută de Nicoleta Georgescu şi LarisaLoredana Tomescu; participanţi: 37 de elevi din calsele a XI-a şi a XII-a,
6 cadre didactice;
- 15 martie 2019, la Liceul Teoretic „Gheorghe Surdu” Brezoi; activitatea
a fost susţinută de Pamela Mariana Ghiţulete, Adriana-Daniela Iacob şi
Mihaela-Rodica Marin; participanţi: 29 de elevi din clasa a XII-a, 2 cadre
didactice, asistentul social din cadrul Primăriei oraşului Brezoi;
- 18-19 martie 2019, la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Rm. Vâlcea;
activitatea a fost susţinută de Gabriela Ionică şi Marga Comşa;
participanţi: 41 de elevi din clasele a XII-a, 46 de elevi din clasele a XI-a;
- 27 martie 2019, la Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălceşti;
activitatea a fost susţinută de Elena-Cornelia Cârstea şi Cornelia Ruja;
participanţi: 76 de elevi din clasele a XII-a, 5 cadre didactice;
- 28 martie 2019, la Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu; activitatea
a fost susţinută de Maria-Adelina Enea; participanţi: 20 de elevi din clasa
a XII-a.
Concluzii privind evenimentele desfăşurate: Elevii au fost interesaţi să
cunoască ce presupune profesia de asistent social, în ce instutuţii pot
profesa, dacă există cerere pe piaţa muncii din România, care este
venitul salarial, ce studii sunt necesare şi la care universităţi din ţară se
poate studia asistenţa socială.
Materialele prezentate: poster, fluturaşi, pliante.
Total participanţi: 249 de elevi; 13 cadre didactice; 1 asistent social
(Primăra orașului Brezoi).
2. Seminar „Rolul feedback-ului în relaţiile interpersonale” (26
martie):
Concluzii privind evenimentul desfăsurat în judeţul Vâlcea: Seminarul a
abordat problematica feedback-ului, precum şi a rolului pe care
comunicarea îl are în stabilirea relaţiilor interpersonale, având în vedere
faptul că în orizontul de aşteptare al beneficiarilor seriviciilor de asistenţă
socială stă şi o nevoie acută de afectivitate. Evenimentul a reunit 26 de
asistenţi sociali din judeţul Vâlcea, dornici de informaţii concrete şi
complete legate de eficientizarea comunicării interumane. Seminarul a
fost interactiv şi dinamic, iar expunerile au fost completate cu activităţi
individuale şi de grup. Interacţiunea din cadrul evenimentului a arătat
deschiderea şi interesul participanţilor faţă de nevoia de informare. La
finalul celor patru ore de prezentări şi dezbateri, apreciem că scopul
pentru care a fost organizat seminarul a fost atins.
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Materialele prezentate: prezentare în Power Point – Rolul feedback-ului
în relaţiile interpersonale; activitate individuală – „Desenul dictat”;
activităţi de grup – „Conexiuni interrelaţionale”, „Feedback-ul pozitiv”.
Participanţi: 26 de asistenţi sociali.
3. Dezbatere „Dependenţa în societatea modernă” (28 martie):
Concluzii privind evenimentul desfăsurat în judeţul Vâlcea: Pentru a fi
mai bine pregătiţi în a şti cum trebuie gestionate multiplele primejdii şi
pericole care ne înconjoară şi ne neliniştesc, în prima parte a dezbaterii
au fost prezentate statistici şi informaţii relevante pentru dependenţele
de alcool, tutun, droguri şi apartenenţă, precum şi modul comun de
apariţie al oricărei dependenţe. În a doua parte au urmat discuţii directe
şi libere privind factorii declanşatori ai apariţiei dependenţei – de cele
mai multe ori emoţionali, la copii şi adolescenţi (categoria cea mai direct
afectată de adicţii). Concluziile evenimentului au subliniat necesitatea de
a fi mereu preocupaţi de siguranţă.
Participanţi: 25 de asistenţi sociali; 8 reprezentanţi ai instuţiilor cu
atribuţii în asistenţă socială.
•
Întreprinderea demersurilor pentru aprobarea componenţei EIL
Vâlcea prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea.
•
Elaborarea şi transmiterea către Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a raportul de activitate al EIL
Vâlcea pentru anul 2018.
•
Organizarea activităţii de formare a angajaţilor Centrului de Zi de
Îngrijire şi Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi cu tema
„Comunicarea cu beneficiarii serviciilor de asistenţă socială” (05 aprilie
2019).
•
Organizarea atelierului de lucru „Rolul familiei în viaţa copilului”, cu
ocazia Zilei Internaţionale a Familiei şi Zilei Familiei Române, prin care
s-a urmărit îmbunătăţirea calificării profesionale a specialiştilor din
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi din alte sectoare
conexe, prin crearea unui cadru de analiză a unei teme importante de
interes general pentru activitatea acestora – familia şi copilul (15 mai
2019; 58 de participanţi).
•
Organizarea seminarului „Copilul şi societatea”, cu ocazia Zilei
Internaţionale a Copilului, adresat profesioniştilor D.G.A.S.P.C. Vâlcea,
asistenţilor sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă
socială/persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatele proprii
ale consiliilor locale comunale din judeţul Vâlcea şi asistenţilor sociali din
Sucursala Teritorială CNASR Vâlcea. Seminarul a abordat nevoia
copilului de a fi deplin pregătit să trăiască independent în societate şi de
a fi educat în spiritul dreptăţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii
(28 şi 29 mai 2019; 77 de participanţi).
•
Organizarea a două întâlniri de lucru la care au participat asistenţi
sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială/persoane cu
atribuţii de asistenţă socială din aparatele proprii ale consiliilor locale
comunale din judeţul Vâlcea, specialişti ai D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi
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C.P.E.C.A., precum şi asistenţi sociali din cadrul Sucursalei Teritoriale
CNASR Vâlcea. În cadrul discuţiilor purtate au fost abordate teme de
interes din sfera cauzelor care implică ori privesc copiii: clasificarea
substanţelor psihoactive; efectele consumului de droguri la copii şi
adolescenţi;
implementarea
prevederilor
Ordinului
nr.
1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare
şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe
educaţionale speciale; diseminarea obiectivelor Proiectului „TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID 127169 din cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, implementat de
A.N.P.D.C.A. în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Vâlcea; modalităţi de
îmbunătăţire a colaborării interinstituţionale. Evenimentele au oferit
posibilitatea specialiştilor de a discuta diverse probleme cu care se
confruntă în activitatea cotidiană, precum şi de a identifica soluţii optime
pentru îmbunatăţirea şi eficientizarea calităţii serviciilor oferite (28 şi 29
mai 2019; 80 de participanţi).
•
Organizarea atelierului de lucru „Integrarea socială a copilului
adoptat”, cu ocazia Zilei Naţionale a Adopţiei, prin care s-a urmărit:
promovarea interesului superior al copilului de a creşte într-o familie;
schimbarea mentalităţii şi creşterea vizibilităţii publice a procesului de
adopţie; creşterea gradului de informare cu privire la procedura adopţiei,
precum şi la particularităţile şi importanţa fiecărei etape în parte;
îmbunătăţirea atitudinii şi comportamentului general privind problematica
specifică a copilului aflat în sistemul de protecţie şi a copilului şi familiei
în situaţie de risc sau dificultate (03 iunie 2019; 32 de participanţi).
•
Elaborarea unui fleyer cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Exploatării
prin Muncă a Copiilor.
•
Organizarea activităţii de formare a angajaţilor Centrului pentru
Copilul cu Dizabilităţi cu tema „Educaţia – soluţie pentru combaterea
exploatării prin muncă a copilului” (12-13 iunie 2019).
•
Organizarea, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Vâlcea şi Structura Teritorială Vâlcea a Colegiului
Naţional al Asistenţilor Sociali din România, cursului „Formare de bază
în domeniul dependenţei de droguri”. Problemă sensibilă şi complexă,
consumul de droguri este combătut şi prin continuarea profesionalizării
asistenţei sociale. Cunoaşterea tehnicilor de abordare a provocărilor
generate de acest fenomen sprijină activitatea zilnică a profesioniştilor
din domeniul asistenţei sociale (24-25 iunie 2019; participanţi: 12
asistenţi sociali; 30 de specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea);
•
Participarea la emisiunea „Sănătatea azi” – difuzată de postul de
televiziune VTV, şi la emisiunea „Vâlcea fără frontiere” – difuzată de
postul de televiziune Vâlcea 1 în cadrul cărora, în scopul creşterii
gradului de informare a populaţiei cu privire la procedura adopţiei, au
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fost abordate teme vizând etapele procedurale ale adopţiei, procedura
adopţiei internaţionale, atribuţiile asistentului maternal profesionist şi
rolul său în mutarea copilului pe care îl are în plasament (24 iunie 2019).
•
Participarea în data de 09 iulie 2019 la emisiunea ”Interesul
General”, difuzată de postul de televiziune Vâlcea 1, emisiune în cadrul
căreia au fost dezbătute subiecte precum: evoluția sistemului de
protecție a copilului în România, în general, și în județul Vâlcea, în
special, conținutul noțiunii de interes superior al copilului, condițiile
deschiderii procedurii de adopție, modalitatea de realizare a potrivirii
inițiale și practice, condițiile încuviințării adopției internaționale;
•
În perioada 23 - 27 septembrie 2019 specialiștii D.G.A.S.P.C.
Vâlcea au desfășurat activități cu ocazia Zilei Internaționale împotriva
exploatării sexuale și a traficului femeilor și copiilor. La activitățile
adresate elevilor claselor a VI-a și a VII-a au participat 152 de elevi și 12
cadre didactice. Scopurile urmărite au fost sensibilizarea participanților
cu privire la fenomenul exploatării sexuale și traficului femeilor și copiilor,
dezvoltarea capacității de autoprotecție la amenințările sale, precum și
formarea unor atitudini pozitive și comportamente sociale adecvate în
scopul educării pentru siguranță și integritate personală. Pe parcursul
întâlnirilor discuțiile au fost interactive și a fost proiectat filmul de scurt
metraj ”Indiferența”, iar la final au fost distribuite materiale informative;
•
Organizarea activității de formare cu tema ”Comunicarea cu
beneficiarii serviciilor de asistență socială” pentru 21 de specialiști ai
D.G.A.S.P.C. Vâlcea (20 septembrie 2019);
•
Organizarea programului de formare cu tema ”Modalități practice
pentru comunicarea eficientă cu beneficiarii serviciilor de asistență
socială” pentru angajații Centrului de Plasament ”Andreea” și ai Centrului
pentru copilul cu dizabilități (25-26 septembrie 2019).
•
Participarea la emisiunea „Sănătatea Azi!”, difuzată de postul de
televiziune VTV, în cadrul căreia a fost dezbătută problematica abuzului
și violenței asupra copiilor. Astfel, în scopul creșterii gradului de
informare a populației cu privire la prevenirea acestor fenomene, au fost
prezentate obiectivele campaniei naționale „19 Zile de prevenire a
abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”, activitățile
desfășurate de DGASPC Vâlcea în perioada 01-20 noiembrie 2019,
cauzele și efectele maltratării copiilor, patologia copilului abandonat,
prevederile legislative din domeniul protecției copilului;
•
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Toleranță, s-a organizat și
implementat activitatea de informare și conștientizare a elevilor claselor
a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale Stoilești în
vederea încurajării copiilor să aibă atitudini tolerante (participanți: 34 de
elevi; 2 cadre didactice). Tematica a vizat drepturile și obligațiile
copilului, definirea toleranței și importanța educației pentru toleranță.
Discuțiile au fost interactive, iar la final a fost realizat afișul de tip poster
„Toleranța înseamnă ..” cu mesaje prin care fiecare elev a transmis
esența toleranței. Pentru valorificarea caracteristicilor pozitive ale
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persoanelor și respectarea diferențelor dintre membrii grupului, în
încheierea activității întreaga asistență a participat la jocul „Aplauze, vă
rog!”;
•
În zilele de 19 și 20 noiembrie 2019 s-au organizat două întâlniri de
lucru cu asistenții sociali, persoanele cu atribuții în asistență socială din
aparatele proprii ale consiliilor locale comunale din județul Vâlcea,
profesioniștii din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței
sociale și protecției copilului și specialiștii Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea (participanți: 92). În cadrul
întâlnirilor de lucru au fost prezentate informații complete legate de
managementul de caz în protecția copilului, implementarea prevederilor
Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 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, realizarea anchetelor sociale pentru
încadrarea persoanelor adulte în grad de handicap, atribuțiile și
competențele autorităților publice locale în repatrierea copiilor,
prevenirea consumului de alcool, droguri și alte substanțe psihoactive,
protecția victimelor violenței domestice, conștientizarea societății cu
privire la faptul că abuzul asupra copiilor reprezintă un fenomen mondial
și național care le încalcă drepturile. Discuțiile au fost interactive și
dinamice, iar expunerile au fost completate cu exemple concrete și
modele de bune practici;
•
Organizarea și susținerea seminarului „Rolul și locul copilului în
familie”, în datele de 19 și 20 noiembrie 2019, cu ocazia Zilei Mondiale
de Prevenire a Abuzului Asupra Copilului și Zilei Universale a Drepturilor
Copilului. Tematica abordată a urmărit analiza importanței pe care
stabilirea justă a relațiilor între membrii familiei o are asupra devenirii
copilului, oferind o privire de ansamblu asupra principalelor abordări
teoretice cu privire la gen și sexualitate. Evenimentul, organizat în cadrul
campaniei de promovare a adopției și a drepturilor copilului, precum și în
cadrul Planului de activități privind prevenirea și combaterea abuzului,
neglijării, exploatării, consumului de droguri, traficului și migrației ilegale
a copilului, s-a adresat asistenților sociali, persoanelor cu atribuții în
asistență socială din aparatele proprii ale consiliilor locale comunale din
județul Vâlcea și specialiștilor din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea (participanți: 86).
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4.2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE
A PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITĂȚI, PROTECȚIEI
PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI A ALTOR PERSOANE AFLATE ÎN
SITUAȚIE DE DIFICULTATE
4.2.1. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI
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
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 trecerea din sistemul de
protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în
baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
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- 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.
4.2.1.A. 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.
Realizări:
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a evaluat, în
anul 2019, 6161 dosare (2297 revizuiri la termen, 2819 cazuri noi, 962
reexpertizări la cerere, 82 reexpertizări la convocarea D.G.A.S.P.C.
Vâlcea).
Cele 6161 persoane evaluate au fost încadrate în grad de
handicap astfel:
 handicap grav: 2804;
 handicap accentuat: 2598;
 handicap mediu: 312;
 handicap uşor: 38;
 boală (nu se încadrează în grad de handicap): 409.
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Serviciul de Evidență și plăți prestații sociale
La 31.12.2019, în judetul Vâlcea beneficiau de prestații sociale
26.251 persoane cu handicap neinstituţionalizate, în creștere cu 852
persoane faţă de 31.12.2018, când se înregistrau 25.399 persoane.
Din totalul celor 26.251 persoane cu handicap înregistrate la
Serviciul Evidență și plăți prestații sociale, 93,65% sunt adulţi (24.584
persoane) şi 6,35% sunt copii (1.667 persoane).
Distribuția pe grupe de vârstă se prezintă astfel:
- 1.667 persoane cu vârsta 0 – 18 ani (6,35%);
- 8.787 persoane cu vârsta între 18 – 60 de ani (33,47%);
- 15.797 persoane cu vârsta peste 60 de ani (60,18%).
Din totalul de 26.251 de persoane, 14.710 persoane sunt de sex
feminin (56,04%) şi 11.541 persoane sunt de sex masculin (43,96%).
După structura ocupaţională, situația persoanelor adulte cu
dizabilități se prezintă astfel:
- 1.183 persoane (4,81%) - sunt încadrate în muncă;
- 6.313 persoane(25,68%) - sunt fără venituri;
- 17.088 persoane(69,51%) - sunt beneficiari ai unuia dintre sistemele de
pensii (de vârstă, de invaliditate sau IOVR).
Distribuția persoanelor adulte cu handicap după structura ocupaţională, la data de
31.12.2019
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muncă

6313
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handicap fără venituri

Persoane adulte cu
handicap beneficiari
ai unuia dintre
sistemele de pensii

După încadrarea în grad de handicap se înregistrează următoarea
repartiţie:
- gradul grav – 10.989 persoane (41,86%);
- gradul accentuat – 13.275 persoane (50,57%);
- gradul mediu – 1.764 persoane (6,72%);
- gradul uşor – 223 persoane (0,85%).
Din cele 10.989 persoane încadrate în gradul grav, 2.477 persoane
au optat pentru asistent personal (496 – pentru copii; 1.981 pentru
adulţi), iar 5.507 persoane au optat pentru indemnizaţie de însoţitor (480
pentru copii; 5.027 pentru adulţi).
În ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap avem
următoarea situaţie:
 fizic – 6.041;
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somatic – 5.518;
auditiv – 674;
vizual – 2.923
mintal – 3.392;
psihic – 1.611;
asociat – 5.972;
HIV/SIDA – 92;
boli rare – 28.
Evoluţia numărului de persoane cu handicap
din judeţul Vâlcea în ceea ce priveşte încadrarea pe tipuri de handicap
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Obiective propuse:
Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la prestaţii sociale;
Îmbunătăţirea sistemului de acordare a facilităţilor pentru persoanele
cu handicap, însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora.
Realizări:
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 asigurat aplicarea Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi
situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile
sociale pentru persoanele cu handicap, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1019/2018;
S-a asigurat respectarea protocolului încheiat cu Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea nr.1159/16.01.20192518/16.01.2019 privind furnizarea/comunicarea, în condiţiile legii, a
datelor, informaţiilor şi documentelor necesare privind orice modificare
intervenită în situaţia persoanelor cu dizabilităţi, în vederea efectuării
plăţilor de prestaţii sociale prevăzute de Legea nr.448/2016 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
S-a actualizat baza de date privind persoanele cu handicap (copii şi
adulţi);
S-au transmis către AJPIS Vâlcea, 12 Situaţiii centralizatoare cu
titularii prestaţiilor sociale şi sumele de plată, stabilite conform art. 58
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din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru fiecare prestaţie în parte, în termenul legal;
S-au eliberat 70.767 bilete de călătorie interurbană gratuită acordate în
baza legii nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi 682 legitimaţii de călătorie urbană gratuită;
S-a realizat monitorizarea trimestrială a situaţiei asistenţilor personali;
Au fost verificate 229 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 1.384 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 55 de convenţii încheiate cu
operatorii de transport interurban, pentru transportul interurban al
persoanelor cu handicap;
Au fost acordate 13 adeverinţe pentru contractarea creditului în
vederea achiziţionării unui autoturism.
S-a aplicat protocolul 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.
4.2.1.B. 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 7
intrări şi 44 de ieşiri.
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Evoluţia numărului de persoane adulte cu dizabilităţi
care beneficiază de protecţie specială
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Din situația prezentată anterior reiese că numărul beneficiarilor a
cunoscut o scădere cu aproximativ 6% față de anul anterior.
La 31.12.2019, în centrele pentru persoane adulte cu dizabilități se
aflau 567 de beneficiari, după cum urmează:
 Centre de Îngrijire şi Asistenţă – 293 beneficiari, din care:
 C.I.A. Lungeşti : 63 beneficiari;
 C.I.A. Zătreni: 90 beneficiari;
 C.I.A. Milcoiu: 43 beneficiari;
 C.I.A. Bistriţa: 97 beneficiari;
 Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică – 260 beneficiari,
din care:
 C.R.R.N. 1 Băbeni: 93 beneficiari;
 C.R.R.N. 2 Băbeni: 86 beneficiari;
 C.R.R. Govora: 20 beneficiari;
 C.R.R. Băbeni: 61 beneficiari;
 CRRN Măciuca: 0 (activitate suspendată temporar în vederea
reabilitării centrului).
 Centre de găzduire temporară:
 Centrul de criză și respiro Băbeni: 14 beneficiari.
Distribuția beneficiarilor după gradul de handicap la 31.12.2019:
Număr total de
persoane
instituţionalizate
567

Gradul
grav

Gradul
accentuat

Gradul
mediu

Gradul
uşor

Fără grad de
handicap

267

255
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1

În anul 2019 a fost înregistrat un număr de 24 de cereri de
admitere în serviciile rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități,
din care:
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- 8 au fost soluţionate favorabil, comisia dispunând instituţionalizarea
solicitanţilor;
- 2 persoane au retras cererea înainte de soluționare;
- 13 cereri sunt în așteptare;
- 1 persoană a decedat înainte de soluționarea cererii.
Centrul de Criză și Respiro Băbeni










Obiective propuse:
Menţinerea potenţialului personal și prevenirea instituționalizării
persoanelor cu dizabilități aflate în situaţii critice de viaţă.
Realizări:
Rezidenții Centrului de Criză și Respiro Băbeni au beneficiat de
tratamente şi consultaţii medicale, atât la nivelul centrului, cât și în
unități sanitare în unități sanitare specializate: 24 consultații de
psihiatrie, 5 - UPU, 2 - medicină internă, 1 - ORL, 2 - neurologie, 3 gastroenterologie, 2 - cardiologie, 3 - diabet, 1 - chirurgie.
S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet kinetoterapie: 19
persoane au beneficiat de serviciile acestor cabinete;
S-au implementat 16 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: 8 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 9 persoane, iar la programul de
kinetoterapie în grup au participat 2 persoane, iar 11 persoane au
beneficiat de mobilizări active și pasive;
În anul 2019 beneficiarii centrului au primit vizite din partea unor
membri ai familiei sau a unor prieteni și au fost învoiți in comunitate
(21 de învoiri).
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
01.01.2019
11

Total intrări
2019
18

Total ieșiri
2019
15

Existent
31.12.2019
14

Centrul de Îngrijire și Asistență Bistrița
Obiective propuse:
 Asigurarea unor servicii specializate în funcţie de tipul de handicap şi
nivelul abilităţilor;
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 Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap prin
asigurarea unui ambient corespunzător în centru şi participarea activă
a acestora în procesul de acordare a serviciilor.
Realizări:
În perioada de raportare, la nivelul C.I.A Bistrița au fost asigurate
următoarele tipuri de activități:
 Activități de îngrijire și asistență: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat,
încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; sprijin pentru asigurarea
igienei zilnice; sprijin pentru administrarea medicaţiei pe baza
recomandărilor medicale; sprijin pentru problemele specifice de tip
cateterizare, prevenirea ulcerului de decubit; sprijin pentru schimbarea
poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă
poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; sprijin pentru
transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv
efectuarea de cumpărături; sprijin pentru comunicare;
 Activități de abilitare/reabilitare: kinetoterapie, artterapie, terapie
ocupațională, stimulare psiho-senzorio-motorie;
 Activități pentru pregătirea pentru o viaţă independentă: dezvoltarea
aptitudinilor, dezvoltarea deprinderilor zilnice, dezvoltarea deprinderilor
de comunicare, dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, dezvoltarea
deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, dezvoltarea deprinderilor de
autogospodărire, dezvoltarea deprinderilor de interacţiune, sprijin în
obținerea de informații cu privire la depturile și facilitățile sociale,
conștientizarea necesității transferului într-o nouă unitate de asistență
socială, menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală;
îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru muncă;
 Sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate. Rezidenții C.I.A. Bistrița au
beneficiat de tratamente și consultații medicale, în funcție de diagnosticul
medical, atât la nivelul centrului, cât și în unități sanitare specializate:
284 investigații realizate în unități sanitare specializate (psihiatrie – 93,
pneumologie – 4, chirurgie – 18, medicină internă – 13, cardiologie – 15,
neurologie – 30, diabet și boli nutriție – 6, dermatologie – 1, scintigrafie
osoasă – 1, ortopedie – 5, oncologie – 4, tomografie computerizată – 1,
boli infecțioase – 5, endocrinologie - 1, gastroenterologie - 5,
oftalmologie - 1, urologie - 2, analize de sânge - 23, internări în Spitalul
Drăgoești - 7, preluați de ambulanță - 33). Au fost asigurate investigații
stomatologice pentru beneficiarii centrului prin intermediul cabinetului
stomatologic al DGASPC Vâlcea - 16 intervenții;
 97 de persoane au beneficiat de ședinte de consiliere psihologică;
 Au fost înregistrate 258 de vizite primite de beneficiarii centrului
rezidențial din partea unor membri ai familiei sau a unor prieteni;
 S-au acordat 1326 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate și 3
învoiri în familie sau la rude;
 Au fost aplicate 3 chestionare pentru identificarea formelor de abuz și
exploatare asupra beneficiarilor pentru care s-a suspendat (pe o
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perioada de până la 15 zile) acordarea serviciilor în cadrul centrului
rezidențial. Nu au fost identificate cazuri de abuz sau exploatare asupra
beneficiarilor;
 Personalul de specialitate a oferit informații privind drepturile și
facilitățile sociale tuturor beneficiarilor care au solicitat acest tip de
informații;
 Activități de socializare și petrecere a timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor.
- sărbătorirea zilelor de 1 martie și de 8 martie, prin oferirea de
mărţişoare beneficiarelor centrului;
- sărbătorirea zilei Asistenţei Sociale;
- sărbătorirea zilei de Bunavestire, împreună cu Liga Femeilor CreştinOrtodoxe;
- participarea la sărbătorirea Zilei comunei Costeşti - ,,La Obârşie, la
Izvoare ” ;
- participarea la Bâlciul anual organizat în localitate în zilele de
15.08.2019 (Adormirea Maicii Domnului) şi 08.09.2019 (Naşterea Maicii
Domnului);
- 3 decembrie 2019: sărbătorirea Zilei internaționale a persoanelor cu
dizabilități prin realizarea unei întâlniri între beneficiarii centrelor pentru
persoane adulte din cadrul DGASPC Vâlcea. Cu această ocazie
rezidenții centrului au prezentat un program artistic.
- sărbătorirea Nașterii Domului în parteneriat cu Arhiepiscopia
Râmnicului, cu Școala Gimnazială „Ferigile” – Costești, constând în
cadouri pentru beneficiari, precum și interpretarea de colinde pentru
aceștia.
 Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului. În
acest sens, personalul centrului a fost informat cu privire la următoarele
teme:
- prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare,
violență și abuz;
- respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența
persoanelor cu dizabilități.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
99
12
14

Existent
31.12.2019
97

Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești
Obiective propuse:
 Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar;
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 Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap prin
asigurarea unui ambient corespunzător în centru şi participarea activă
a acestora în procesul de acordare a serviciilor;
Realizări:
 Echipa multidisciplinară a realizat evaluarea beneficiarilor și a
identificat pentru fiecare categorie de beneficiari activitățile specifice,
în funcție de nevoi;
 S-au realizat planurile personalizate, în conformitate cu noile
standarde de calitate privind serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități (63 de planuri);
 Rezidenții din Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești au beneficiat de
tratamente și consultații medicale în funcție de diagnosticul medical,
atât la nivelul centrului, cât și în unități sanitare specializate, în total
149, din care: chirurgie - 3, psihiatrie - 111, stomatologie - 10,
cardiologie - 4, neurologie - 5, boli infecțioase - 6, dermatologie - 1,
gastroenterologie - 3, chirurgie plastică - 1, oncologie - 2, ortopedie 2, pneumologie - 1;
 S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet
kinetoterapie;
 S-au desfășurat activități de menținere a echilibrului psiho-afectiv:
consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă și terapie
comportamentală – 733 de ședințe de consiliere psihologică;
 S-au înregistrat 59 de vizite primite de beneficiari din partea unor
membri ai familiei sau a unor prieteni;
 S-au înregistrat 355 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate;
 În funție de starea de sănătate, beneficiarii au fost implicați în activități
gospodărești (aproximativ 10%);
 S-au realizat acțiuni de informare a beneficiarilor cu următoarele teme:
- Educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice;
- Abuzul sau alte forme de tratament degradant;
- Menținerea unui stil de viață sănătos;
- Drepturile beneficiarului din centrul rezidențial;
- Viața sexuală și modalitățile contraceptive;
- Respectarea normelor sociale pe perioada învoirii.
 S-au desfășurat următoarele activități de socializare și petrecere a
timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naștere pentru beneficiari;
- sărbătorirea zilelor de Sfântul Vasile, Botezul Domnului, Sfântul Ion,
Buna Vestire, de Învierea Domnului, Sfântul Gheorghe, Sfinții
Constantin și Elena, Sfinții Petru și Pavel, Sfântul Ilie și Sfânta Maria;
- în data de 17.09.2019, 25 de beneficiari au mers în excursie și au
vizitat mănăstirile importante din județ;
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- în data de 29.10.2019 beneficiarii au participat la spectacolul de muzică
și poezie ”La noi în sat e șezătoare”, realizat de Biblioteca Județeană
Vâlcea și Liga Femeilor Creștin - Ortodoxe;
- 3 decembrie 2019: sărbătorirea Zilei internaționale a persoanelor cu
dizabilități, prin realizarea unei întâlniri între beneficiarii centrelor pentru
persoane adulte din cadrul DGASPC Vâlcea. Cu acestă ocazie fiecare
centru rezidențial a prezentat un program artistic;
- 12.12.2019 - 15 beneficiari ai C.I.A. Milcoiu și Centrul pentru persoane
vârstnice Nicolae Bălcescu i-au colindat pe rezidenții C.I.A. Lungești;
- în cursul lunii decembrie beneficiarii au fost colindați de reprezentanții
Protoeriei Drăgășani și ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi
Drăgășani;
- s-au organizat mese festive cu ocazia Crăciunului și Anului Nou.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
60
12
9

Existent
31.12.2019
63

Centrul de Îngrijire și Asistență Milcoiu











Obiective propuse:
Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar;
Implementarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciul social;
Mediatizarea activităţilor desfăşurate în centru prin materiale
informative legate de activitatea şi serviciile oferite.
Realizări:
S-au întocmit 28 de fișe de evaluare/reevaluare și 2 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. Cele 110 investigații realizate la
unități sanitare specializate sunt distribuite astfel: diabet - 7, neurologie
- 12, psihiatrie - 28, medic de familie – 50, cardiologie – 2, internare în
spital - 6, dermatologie - 1, urgențe - 1, ecografie/CT - 3;
S-a asigurat funcționarea următoarelor cabinete de recuperare
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet
kinetoterapie, cabinet art-terapie: 43 de persoane au beneficiat de
serviciile acestor cabinete;
S-au realizat planurile personalizate în conformitate cu noile standarde
de calitate privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități
aflate în centrele rezidențiale;
S-au înregistrat 116 vizite primite de beneficiarii centrului din partea
familiei sau a unor prieteni;
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 S-au acordat 585 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate și 4 învoiri
în familie;
 S-au desfășurat activități de menținere a echilibrului psiho-afectiv:
consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă și terapie
comportamentală - 472 de ședințe de consiliere psihologică;
 În funție de starea de sănătate, beneficiarii centrului au fost implicați în
activități gospodărești;
 Au fost aplicate 3 chestionare pentru identificarea formelor de abuz și
exploatare asupra beneficiarilor pentru care s-a suspendat (pe o
perioadă de până la 15 zile) acordarea serviciilor în cadrul unității; nu
au fost identificate cazuri de abuz sau exploatare asupra beneficiarilor;
 Au fost desfășurate următoarele activități de socializare și petrecere a
timpului liber:
- o excursie cu caracter religios la mănăstirile Ostrov și Cozia, acțiune
realizată cu sprijinul conducerii D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- plimbare cu vaporașul pe râul Olt, beneficiarii fiind însoțiți de personalul
de specialitate;
- C.I.A Milcoiu împreună cu C.P.V. Nicolae Bălcescu au realizat activități
inedite terapeutice, de relaxare și socializare la Parcul de distracții
"Aleea terapeutică" din cadrul Asociatiei "Vatra cu idei", acțiune realizată
în colaborare cu membrii ai organizatiei "Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe
Vâlcea;
- sărbătorirea Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, ocazie cu
care, o parte din beneficiarii centrului au susținut un program artistic
(poezii și cântece) în cadrul Centrului C.R.R.N. 1 Băbeni;
- în data de 12.12.2019 s-a organizat un schimb de experiență între
centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități, ocazie cu
care, un grup de 12 beneficiari aparținând C.I.A Lungești au vizitat C.I.A
Milcoiu. În cadrul acestei acțiuni, beneficiarii ambelor centre au susținut
programe artistice, au socializat, au legat prietenii și au participat
împreună la o masă festivă organizată în cadrul centrului. La eveniment
au participat și reprezentanți ai Ligii Femeilor Creștin-Ortodoxe.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
44
4
5

Existent
31.12.2019
43

Centrul de Îngrijire și Asistență Zătreni
Obiective propuse:
 Implementarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciul social;
 Mediatizarea activităţilor desfaşurate în centru prin materiale
informative legate de activitatea şi serviciile oferite.
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Realizări:
 Echipa multidisciplinară a realizat evaluarea beneficiarilor și a
identificat, pentru fiecare categorie de beneficiari, activitățile specifice;
 S-au realizat planurile personalizate în conformitate cu noile standarde
de calitate privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități
aflate în centrele rezidențiale;
 Au fost asigurate activități de abilitate reabilitare: kinetoterapie,
artterapie, terapie ocupațională, stimulare psiho-senzorio-motorie;
 Au fost asigurate activități de îngrijire și asistență: sprijin pentru
îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
sprijin pentru asigurarea igienei zilnice; sprijin pentru administrarea
medicaţiei, pe baza recomandărilor medicale; sprijin pentru problemele
specifice de tip cateterizare, prevenirea ulcerului de decubit; sprijin
pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie
orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a
corpului; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în
interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru
comunicare;
 Rezidenții C.I.A. Zătreni au beneficiat de tratamente și consultații
medicale, în număr de 142 în total, în funcție de diagnosticul medical,
atât la nivelul centrului, cât și în unități sanitare specializate: oncologie
- 2, ORL - 2, diabet - 9, neurologie - 4, psihiatrie - 61, pneumologie - 2,
dermatologie - 5, gastroenterologie - 13, ginecologie - 1, analize de
sânge - 6, stomatologie - 2, chirurgie - 2, internări în spital: 18, salvare
– 15;
 Au fost înregistrate 64 de vizite primite de beneficiari din partea unor
membri ai familiei sau a unor prieteni și un numar de 1080 de învoiri
ale beneficiarilor în comunitate;
 S-au aplicat 5 chestionare pentru identificarea formelor de abuz și
exploatare asupra beneficiarilor care sunt învoiți mai mult de 24 ore
din centru. Nu au fost identificate cazuri de abuz sau exploatare a
beneficiarilor.
 Au fost desfășurate următoarele activități de socializare și petrecere a
timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naștere pentru beneficiarii centrului;
- sărbătorirea zilelor de 1 martie și 8 martie, oferind câte un marțișor și
un cadou rezidentelor centrului;
- în data de 05.03.2019, s-a desfășurat la Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanu” evenimentul „Primăvară în suflet, speranță și inimi”, organizat
de Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului. La
acest eveniment rezidenții C.I.A. Zătreni au oferit un program artistic.
 S-a implementat planul de îmbunătățire a mediului ambiat, care a
constat în reparație mobilier, igenizare spații, reparații grupuri sanitare;
 S-a realizat instruirea personalului cu privire la:
- Regulamentul intern;
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- Codul de etică și integritate profesională a personalului contractual;
- Procedura operațională - Semnalarea neregularităților;
- Metode de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii;
- Respectarea principiului demnității umane.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
91
6
7

Existent
31.12.2019
90

Centrul de Recuperare și Reabilitare Băbeni
Obiective propuse:
 Crearea premizelor pentru recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu
handicap prin asigurarea unor servicii specializate în funcţie de tipul de
handicap şi nivelul abilităţilor;
 Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap prin
asigurarea unui ambient corespunzător în centru şi participarea activă
a acestora în procesul de acordare a serviciilor.
Realizări:
În perioada de raportare, activitatea centrului rezidențial s-a
desfășurat în concordanță cu activitățile și serviciile menționate pentru
fiecare beneficiar în planul individual de intervenție.
La nivelul C.R.R. Băbeni este implementată Fișa beneficiarului,
care are rolul de a stabili pentru fiecare rezident al centrului, programul
activităților destinate acestuia.
În cadrul C.R.R. Băbeni sunt implementate două tipuri de planuri
de intervenție:
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
dezvoltării potențialului personal;
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
menținerii potențialului personal.
Au fost asigurate următoarele tipuri de activități:
 Activități de abilitate reabilitare: kinetoterapie, artterapie, terapie
ocupațională, stimulare psiho-senzorio-motorie;
 Activități de îngrijire și asistență: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat,
încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; sprijin pentru
asigurarea igienei zilnice; sprijin pentru administrarea medicaţiei, pe
baza recomandărilor medicale; sprijin pentru problemele specifice de
tip cateterizare, prevenirea ulcerului de decubit; sprijin pentru
schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie
orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a
corpului; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în
interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru
comunicare;
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 Sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate: beneficiarii C.R.R. Băbeni au
beneficiat de tratamente și consultații medicale în funcție de
diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât și în unităti sanitare
specializate, în total 141, din care: neurologie – 14, pneumologie - 12,
cardiologie – 12, coputer tomograf – 2, ortopedie – 5, edocrinologie –
16, psihiatrie (internare) – 1, dermatologie – 9, gastroenterologie – 11,
analize de laborator - 38, diabet și boli de nutriție - 4, ORL - 1,
hematologie - 2, medicină internă - 2, chirurgie - 3, ginecologie - 7,
neurochirurgie - 1, internare în spital - 3. De asemenea, au fost
asigurate investigații stomatologice pentru beneficiari, prin intermediul
cabinetului stomatologic al D.G.A.S.P.C .Vâlcea. O persoană a primit
proteze pentru picioare;
 Activități de menținere a echilibrului psiho-afectiv (consiliere
psihologică): consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă
și terapie comportamentală. Toți rezidenții centrului au beneficiat de
servicii de consiliere psihologică;
 Încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a menţine relaţii cu
familia şi prietenii și a avea relații în comunitate. În anul 2019 s-au
înregistrat 62 de vizite primite de beneficiari din partea unor membri ai
familiei sau prieteni, 479 de învoiri în comunitate și 3 învoiri în familia
naturală;
 Asigurarea protecției împotriva abuzului și neglijării tuturor
beneficiarilor de la nivelul centrului. Nu au fost identificate sau
semnalate cazuri de abuz, neglijare sau exploatare asupra
beneficiarilor din C.R.R. Băbeni;
 Sprijin în obținerea de informații cu privire la drepturile și facilitățile
sociale;
 Îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea gradului de toleranţă
şi acceptare între beneficiari:
- sărbătorirea zilelor de 1 și 8 martie, oferind câte un mărțișor și un
cadou rezidentelor centrului;
- sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, în data de
3 decembrie, prin realizarea unei întâlniri între beneficiarii centrelor
rezidențiale pentru persoane adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea. Cu
acestă ocazie fiecare centru rezidențial a prezentat un program artistic;
- sărbătorirea Crăciunului în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului,
care a presupus organizarea unei mese festive, oferirea de cadouri
beneficiarilor, precum și interpretarea de colinde pentru aceștia.
 Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului,
având ca obiectiv asigurarea funcționării optime a activității. În acest
sens, personalul a fost instruit cu privire la:
- prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare,
violență și abuz;
- respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența
persoanelor cu dizabilități.
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Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
49
16
4

Existent
31.12.2019
61

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Govora
Obiective propuse:
 Asigurarea serviciilor specializate de recuperare şi reabilitare a
persoanelor cu handicap;
 Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap prin
participarea activă a acestora în procesul de acordare a serviciilor;
 Creşterea vizibilităţii activităţii unităţii de asistență socială prin
mediatizarea activităţilor destinate persoanelor rezidente.
Realizări:
În perioada de raportare, activitatea centrului rezidențial s-a
desfășurat în concordanță cu activitățile și serviciile menționate pentru
fiecare beneficiar în planul individual de intervenție.
În cadrul C.R.R. Govora sunt implementate două tipuri de planuri de
intervenție:
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
dezvoltării potențialului personal;
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
menținerii potențialului personal.
În nul 2019, la nivelul C.R.R. Govora, au fost asigurate urmatoarele
tipuri de activități:
 Activități de abilitate reabilitare: artterapie, terapie ocupațională,
stimulare psiho-senzorio-motorie;
 Activități de îngrijire și asistență: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat,
încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; sprijin pentru
asigurarea igienei zilnice; sprijin pentru administrarea medicaţiei, pe
baza recomandărilor medicale; sprijin pentru problemele specifice de
tip cateterizare, prevenirea ulcerului de decubit; sprijin pentru
schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie
orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a
corpului; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în
interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru
comunicare;
 Sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate. 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, în total 50, din care: psihiatrie – 18, cardiologie - 11,
chirurgie vasculară - 3, diabetologie - 1, neurologie - 5,
pneumoftiziologie - 1, stomatologie- 1, analize de laborator - 1,
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internare în spital - 3, preluați prin 112 - 6. De asemenea, au fost
asigurate investigații stomatologice pentru beneficiarii centrului
rezidențial, prin intermediul cabinetului stomatologic al D.G.A.S.P.C.
Vâlcea;
 Încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a menţine relaţii cu
familia şi prietenii și a avea relații în comunitate. În anul 2019 au fost
înregistrate 228 de vizite primite de beneficiarii unității din partea unor
membri ai familiei sau a unor prieteni și un număr de 193 de învoiri ale
beneficiarilor în comunitate;
 Asigurarea protecției împotriva abuzului și neglijării tuturor rezidenților
din centru. Nu au fost identificate sau semnalate cazuri de abuz,
neglijare sau exploatare asupra beneficiarilor din C.R.R. Govora;
 Sprijin în obținerea de informații cu privire la depturile și facilitățile
sociale. Beneficiarii au fost informați, la cerere, cu privire la dreptul de
a vota, iar 6 dintre aceștia și-au exprimat dreptul la vot la alegerile
prezidențiale din luna noiembrie 2019;
 Activități de socializare și petrecere a timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor;
- sărbătorirea zilelor de 1 martie și 8 martie, oferind câte un mărțișor și
un cadou beneficiarelor centrului;
- sărbătorirea Paștelui;
- sărbătorirea zilei naționale alături de membrii comunității;
- sărbătorirea Zilei orașului Băile Govora împreună cu membrii
comunității;
- sărbătorirea Zilei pensionarilor alături de membrii comunității;
- sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, în data de
3 decembrie, prin realizarea unei întâlniri între beneficiarii centrelor
rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea. Cu acestă ocazie fiecare centru rezidențial a
prezentat un program artistic;
- sărbătorirea Crăciunului în parteneriat cu elevii Liceului teoretic Băile
Govora și ai Școlii Gimnaziale Bunești, care a presupus organizarea unei
mese festive, oferirea de cadouri beneficiarilor, precum și interpretarea
de colinde pentru aceștia.
 Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului. În
acest sens, personalul centrului a fost informat cu privire la următoarele
teme: prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare,
violență și abuz; respect și încurajare pentru autonomia individuală și
independența persoanelor cu dizabilități.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
22
1
3

Existent
31.12.2019
20
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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 şi accesul la serviciile din comunitate;
Asigurarea serviciilor de recuperare şi reabilitare în baza unui plan
individual de intervenţie, pentru toţi beneficiarii;
Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile oferite de
C.R.R.N.1 Băbeni;
Asigurarea legăturii cu familia sau familia lărgită a beneficiarilor pe
toată perioada găzduirii în centru;
Asigurarea hranei, materialelor de igienă personală, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi cazarmament;
Asigurarea serviciilor medicale, de recuperare sau alte servicii de
sprijin şi promovare a sănătăţii;
Soluţionarea cu promptitudine şi seriozitate a sesizărilor şi
reclamaţiilor, evenimentelor deosebite şi a abuzurilor.
Realizări:
Au fost întocmite 72 de fișe de evaluare a performanţelor individuale;
Au fost actualizate 72 fișe de post;
A fost organizată sesiune de informare a personalului cu privire la
Regulamentrul Intern și Codul de conduită etică;
A fost organizată sesiune de informare a beneficiarilor cu tema: abuzul
sau alte forme de tratament degradant;
A fost organizată sesiune de informare a personalului, cu prilejul
căreia s-a prelucrat Carta drepturilor beneficiarilor și metodele de
abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii;
Sesiune de informare a beneficiarilor cu tema: modalități de formulare
a sesizărilor/reclamațiilor;
Sesiune de informare a personalului pe tema prevenirii și combaterii
oricăror forme de abuz;
Au fost prelucrate procedurile operaționale;
A fost organizată sesiune de informare a beneficiarilor cu tema:
educație împotiva fumatului;
A fost organizată sesiune de informare a beneficiarilor referitoare la
Ghidul beneficiarului și condițiile de sistare a serviciilor din centru;
În medie, 12 beneficiari au ieșit zilnic în comunitate pentru diverse
activități (la cumpărături, în familie);
S-au înregistrat 27 de vizite în centru ale unor membri de familie sau
prieteni ai rezidenților din centru și 3 învoiri ale beneficiarilor în familie;
A fost întocmită documentația pentru eliberarea a 9 cărți de identitate,
8 cărți de identitate provizorii și 46 de vize de reședință;
Săptămânal, 5 beneficiari participă la slujbele religioase;
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 Un număr de 18 beneficiari participă zilnic la activități administrativ–
gospodărești și de autogospodărire;
 9 beneficiari participă la activități de grădinărit;
 Au fost efectuate un număr de 76 de investigații suplimentare în secții
de specialitate din cadrul Spitalului Județean Vâlcea;
 S-au făcut 268 de reevaluări psihiatrice;
 Au fost asigurate și aplicate tratamente permanente pentru toți
beneficiarii;
 Au fost întocmite fișele de monitorizare a serviciilor acordate pentru
fiecare beneficiar;
 Au fost întocmite planurile personalizate de servicii conform
standardelor de calitate;
 Activități de socializare și petrecere a timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor;
- sărbătorirea zilelor de 1 martie și 8 martie, oferind câte un mărțișor și
un cadou beneficiarelor centrului;
- sărbătorirea Paștelui;
- sărbătorirea zilei naționale, alături de membrii comunității;
- sărbătorirea Zilei orașului Băbeni, alături de membrii comunității;
- sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități, în data de
3 decembrie, prin realizarea unei întâlniri între beneficiarii centrelor
rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea. Cu această ocazie fiecare centru rezidențial a
prezentat un program artistic;
- 16 beneficiari au participat la Târgul de Crăciun organizat în centrul
municipiului Rm Vâlcea;
- 12 beneficari au efectuat o vizită la grădina zoologică din municipiul
Rm. Vâlcea.
Evoluția numărului de beneficiari
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
93
2
2

Existent
31.12.2019
93

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Băbeni
Obiective propuse:
 Crearea premizelor pentru recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu
handicap prin asigurarea unor servicii specializate în funcţie de tipul de
handicap şi nivelul abilităţilor;
 Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap, prin
asigurarea unui ambient corespunzător în centru şi participarea activă
a acestora în procesul de acordare a serviciilor;
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 Creşterea vizibilităţii activităţii unităţii de asistenţă socială prin
mediatizarea activităţilor destinate persoanelor rezidente.
Realizări :
În perioada de raportare, activitatea C.R.R.N. nr. 2 Băbeni s-a
desfășurat în concordanță cu activitățile și serviciile menționate pentru
fiecare beneficiar în planul individual de intervenție.
În C.R.R.N. nr. 2 Băbeni sunt implementate trei tipuri de planuri de
intervenție:
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
dezvoltării potențialului personal;
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
menținerii potențialului personal;
- plan de intervenție destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea
pregătirii pentru o viaţă independentă.
În perioada de raportare, la nivelul C.R.R.N. nr. 2 Băbeni au fost
asigurate următoarele tipuri de activități:
 Activități de abilitate reabilitare: kinetoterapie, artterapie, terapie
ocupationala, stimulare psiho-senzorio-motorie;
 Activități de îngrijire și asistență: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat,
încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; sprijin pentru
asigurarea igienei zilnice; sprijin pentru administrarea medicaţiei, pe
baza recomandărilor medicale; sprijin pentru problemele specifice de
tip cateterizare, prevenirea ulcerului de decubit; sprijin pentru
schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie
orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a
corpului; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în
interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru
comunicare;
 Activități pentru pregătirea pentru o viaţă independentă: dezvoltarea
aptitudinilor cognitive, dezvoltarea deprinderilor zilnice, dezvoltarea
deprinderilor de comunicare, dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire,
dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, dezvoltarea
deprinderilor de autogospodărire, dezvoltarea deprinderilor de
interacţiune, sprijin în obținerea de informații cu privire la drepturile și
facilitățile sociale; conștientizarea necesității transferului într-o nouă
unitate de asistență socială; menținerea echilibrului psiho-afectiv și
optimizare personală; îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru
muncă;
 Sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate: beneficiarii C.R.R.N. nr. 2
Băbeni au beneficiat de tratamente și consultații medicale în funcție de
diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât și în unități sanitare
specializate - 164 de investigații realizate în unităti sanitare
specializate: psihiatrie – 51, internare psihiatrie - 2, pneumologie – 5,
analize medicale anuale – 48, intervenție chirurgicală în Spitalul de
Oncologie Cluj – 1, internare secția medicală a Spitalul Județean de
Urgență Vâlcea – 1, neurologie – 3, ginecologie – 4, boli nutriție – 6,
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oncologie - 9, chirurgie - 5, endocrinologie - 1, cardiologie - 7,
gastroenterologie - 1, dermatologie - 5, preluați la urgențe - 6,
ortopedie - 3, oftalmologie - 1, computer-tomograf - 2, radioterapie - 1,
brahiterapie - 1, boli interne - 1. De asemenea, au fost asigurate
investigații stomatologice pentru beneficiarii unității prin intermediul
cabinetului stomatologic al D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
 Consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă și terapie
comportamentală: 86 de beneficiari au beneficiat de ședințe de
consiliere psihologică;
 Încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a menţine relaţii cu
familia şi prietenii și a avea relații în comunitate. În perioada raportată
au fost înregistrate 223 de vizite primite de beneficiarii unității din
partea unor membri ai familiei sau a unor prieteni și 2011 învoiri ale
beneficiarilor în comunitate. 6 beneficiari au fost învoiți în familie sau la
rude;
 Asigurarea protecției împotriva abuzului și neglijării beneficiarilor din
centru. Nu au fost semnalate cazuri de abuz, neglijare sau exploatare
a beneficiarilor;
 Sprijin în obținerea de informații cu privire la depturile și facilitățile
sociale;
- în cadrul C.R.R.N. nr. 2 Băbeni, reprezentanți ai Ministerului Muncii și
Protecției Sociale au prezentat proiectul INTESPO – Înregistrarea
Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de ocupare, proiect ce vizează
identificarea tinerilor cu vârste între 16 și 24 ani, care nu sunt cuprinși în
programe de educație sau formare, care nu au reușit să se integreze pe
piața muncii și înregistrarea acestora în evidențele serviciului de
ocupare, în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin. În acest
sens, a fost identificat 1 beneficiar care poate primi acest tip de sprijin.
- specialiști din cadrul C.R.R.N. nr. 2 Băbeni au însoțit trei beneficiari ai
unității la Bursa locurilor de muncă, organizată de AJOFM Vâlcea. S-au
realizat contacte cu posibili angajatori și au fost depuse CV–uri în
vederea unor posibile recrutări pentru angajare;
- s-a realizat informarea beneficiarilor privind dreptul de a vota, iar 20
dintre aceștia și-au exprimat dreptul de vot la alegerile prezidențiale din
luna noiembrie 2019.
 Îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea gradului de toleranţă
şi acceptare între beneficiari:
- sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor;
- sărbătorirea zilelor de 1 martie și 8 martie, oferind câte un mărțișor și
un cadou beneficiarelor unității;
- în data de 3 decembrie s-a sărbătorit Ziua Internațională a persoanelor
cu dizabilități, prin realizarea unei întâlniri între beneficiarii centrelor
pentru persoane adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea. Cu acestă
ocazie fiecare centru rezidențial a prezentat un program artistic;
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- sărbătorirea zilelor de Crăciun în parteneriat cu Arhiepiscopia
Râmnicului, care a presupus organizarea unei mese festive, oferirea de
cadouri beneficiarilor, precum și interpretarea de colinde pentru aceștia.
 Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului. În
acest sens, personalul centrului a fost informat cu privire la următoarele
teme: prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare,
violență și abuz; respect și încurajare pentru autonomia individuală și
independența persoanelor cu dizabilități.
Evoluția numărului de beneficiari :
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
86
2
2

Existent
31.12.2019
86

În anul 2019, activitatea Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Măciuca a fost suspendată pe perioada derulării
lucrărilor de modernizare/reabilitare.
4.2.2. PROTECȚIA 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;
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- asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii.
În anul 2019 a fost înregistrat un număr de 7 cereri de admitere în
centrul pentru persoane vârstnice, din care:
- 5 au fost soluţionate favorabil;
- 2 persoane au decedat înainte de soluționarea cererii.
Centrul pentru persoane vârstnice Nicolae Bălcescu
Centrul pentru persoane vârstnice Nicolae Bălcescu este o
instituție publică de asistență socială, fără personalitate juridică, aflată în
subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea și are o capacitate de 25 de locuri.
Obiective propuse:
 Oferirea de condiţii care să respecte identitatea, integritatea şi
demnitatea persoanei vârstnice;
 Stimularea participării persoanei vârstnice la viaţa socială.
Realizări:
 Beneficiarii sunt găzduiți într-un spațiu sigur și confortabil,
personalizat, cu spații comune ușor accesibile, dotate cu facilități
specifice persoanelor vârstnice;
 Rezidenții centrului beneficiază de o alimentație corespunzătoare, în
concordanță cu nevoile și preferințele lor, dar și cu recomandările
medicale. Ei sunt încurajați să se alimenteze singuri și să ia masa în
sala de mese într-o ambianță plăcută și personalizată;
 Persoanele cu nevoi speciale sunt asistate de personalul centrului în
timpul activităților de hrănire, hidratare, transfer și mobilizare;
 Se asigură condiții adecvate de menținere a igienei personale. Există
personal calificat pentru ajutor în menținerea igienei personale, spații
sanitare accesibile și adaptate nevoilor specifice;
 Sprijin pentru supravegherea și menținerea stării de sănătate.
Beneficiarii centrului sunt evaluați periodic de medicul centrului,
precum și de medicul de familie la care sunt înscriși. 6 persoane sunt
incluse în programe de tratare a bolilor cu impact major asupra calității
vieții (demență, diabet, glaucom).
 Asistența religioasă se face de către preotul paroh, facilitându-se
serviciile de consiliere spirituală, de spovedanie, împărtășanie a
persoanelor imobilizate la pat și participarea la slujbele religioase a
celor cu autonomie de mișcare;
 Rezidenții din C.P.V. Nicolae Bălcescu au desfășurat activități de
recuperare, stabilite prin Programul Individualizat de Recuperare.
Acesta vizează, în special, menținerea abilităților de autoservire,
îngrijire și autogospodărire în vederea păstrării autonomiei personale.
Este încurajată libera inițiativă în activitățile cotidiene și relaționarea cu
familia/comunitatea locală;
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 Beneficiarii centrului au participat la activități de integrare/reintegrare
socială prevăzute în Planul de activități de socializare: informare,
consiliere pentru adaptarea ambientală și administrarea veniturilor,
consiliere socială, socializare și petrecere a timpului liber, menținerea
relației cu familia, extinderea ariei de socializare în comunitatea locală,
reintegrare familială.
 Activități de socializare și petrecerea timpului liber:
- s-au organizat mese festive cu diferite ocazii, cele mai relevante
evenimente de acest fel fiind zilele onomastice ale beneficiarilor și
sărbătorile de iarnă;
- cu ocazia sărbătorilor de iarnă, beneficiarii din C.P.V. Nicolae Bălcescu
au fost vizitați de grupuri de colindători de la C.I.A. Lungești, Fundația
Smiley, biserica evanghelică;
- jocuri (table, puzzle, lego, rummy), audiții muzicale, terapie de expresie
(desen, modelaj, colaj);
- confecționarea obiectelor artizanale - s-a desfășurat în spațiul de
relaxare al centrului;
- participarea la slujbele religioase;
- în parteneriat cu Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe, în data de 17
septembrie, vârstnicii din C.P.V. Nicolae Bălcescu au vizitat Aleea
Terapeutică din localitate, împreună cu beneficiarii din C.I.A. Milcoiu. Cu
acest prilej, participanții au socializat, au servit masa, au cântat și au
dansat.
 Pe plan admnistrativ, în anul 2019, s-au realizat următoarele activități:
- s-a renovat gardul împrejmuitor al centrului;
- s-a efectuat igienizarea spațiilor de locuit;
- s-a amenajat spațiul verde din curtea centrului;
- s-au redecorat dormitoarele cu tablouri;
- s-au redecorat holurile și spațiile comune cu obiecte confecționate de
beneficiarii și personalul centrului;
- s-au montat senzori de fum performanți, în vederea prevenirii
incendiilor;
- s-au montat două aparate de aer condiționat;
- s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații.
Evoluția numărului de beneficiari:
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
17
5
4

Existent
31.12.2019
18

Centrul de primire în regim de urgență persoane adulte Băbeni
Obiective propuse:
 Menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru
depășirea unei situații de risc.
65

Realizări:
 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
kinetoterapie, cabinet artterapie: 22 de persoane au beneficiat de
serviciile acestor cabinete;
 S-au întocmit planurile de îngrijire și asistență pentru toți rezidenții
centrului;
 Asigurarea de servicii pentru persoanele adulte aflate în situație de
risc social, în funcție de nevoile individuale și situația personală a
fiecareia.
 S-au încheiat 4 contracte de furnizare servicii;
 S-a încetat acordarea serviciilor pentru 2 persoane;
 S-au sărbătorit zilele de naștere ale beneficiarilor.
Evoluția numărului de beneficiari :
Existent
Total intrări
Total ieșiri
01.01.2019
2019
2019
4
5
2

Existent
31.12.2019
7

Compartimentul prevenire, marginalizare socială








Obiective propuse:
Informarea şi consilierea permanentă a persoanelor aflate în situaţie
de risc social
Realizări:
A fost elaborat Planul de acțiuni pe anul 2019 privind integrarea
cetățenilor români aparținând minorității rome;
06 martie 2019 - participare la masa rotundă în cadrul proiectului
”Întărirea capacității societății civile de a formula politici publice
alternative în domeniul serviciilor sociale prin dezvoltarea unui
mecanism de colectare și monitorizare a nevoilor persoanelor
vulnerabile”;
S-au desfășurat activități în cadrul proiectului ”Assist”, proiect aflat în
desfășurare și 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
copiilor și tinerilor care părăsesc sistemul de protecție;
Cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale, în data de 15.03.2019 s-a
desfășurat o acțiune de informare a elevilor Liceului Teoretic
Gheorghe Surdu din Brezoi cu privire la domeniul asistenței sociale și
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s-au distribuit materiale informative despre acordarea asistenței
sociale în România;
În data de 14 mai 2019 - participare la întâlnirea regională organizată
la Craiova de Agenția Națională pentru Romi și Ministerul Afacerilor
Interne cu tema ”Eficientizarea procesului de implementare a politicilor
publice destinate incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând
minorității rome”. Evenimentul a urmărit identificarea unor căi de
îmbunătățire a condițiilor de viață a populației rome, noua viziune
strategică în domeniul incluziunii romilor 2021 - 2027, s-au făcut
propuneri și recomandări privind stadiul implementării planurilor de
măsuri și acțiuni în domeniul incluziunii romilor la nivel județean;
În 15 și 28 mai 2019 au avut loc două întâlniri cu asistenții
sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor
din județ. Au fost abordate modalitățile de îmbunătățire a colaborării
interinstituționale, identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea și
eficientizarea calității serviciilor oferite;
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, s-a organizat la Școala
Gimnazială Dăești, în data de 29 mai 2019, întâlnirea cu tema
”Drepturile și îndatoririle copiilor”, temă care a avut ca scop
identificarea drepturilor universale ale copilului și responsabilitățile
asociate acestor drepturi;
În data de 11.06.2019 - participare la întâlnirea de lucru organizată de
Instituția Prefectului Vâlcea în colaborare cu reprezentanți din cadrul
Primăriei Gothenburg, organizațiilor de romi, instituțiilor cu competențe
în domeniu. Întâlnirea a avut obiectiv stabilirea unei platforme de lucru
care să aibă la bază Strategia României de Incluziune a cetățenilor
aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și Strategia
Națională a Suediei de Incluziune a romilor 2012-2032;
Participare la Conferința de închidere a proiectului ”DAP Voluntar
dialog, acțiune și profesionalism în promovarea de către O.N.G.-uri a
voluntariatului în interesul copilului”, organizată de Asociația Centrul
de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS București,
în data de 25.09.2019;
Participare la ședința Grupului de lucru mixt pentru romi, organizată de
Instituția Prefectului Vâlcea în data de 30.09.2019;
În 20 noiembrie 2019 a avut loc o întâlnire cu asistenții
sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor
din județ. Au fost abordate modalitățile de îmbunătățire a colaborării
interinstituționale, identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea și
eficientizarea calității serviciilor oferite;
S-au acordat servicii de informare și documentare persoanelor aflate
în situație de dificultate;
S-a procedat la completarea documentației necesare în vederea
încadrării persoanelor adulte într-un grad de handicap.
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V.SERVICII ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI EXECUTIV
Serviciul Monitorizare, analiză statistică, indicatori de asistență
socială și incluziune socială












Obiective propuse:
Actualizarea bazelor de date şi a informaţiilor privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia la nivelul
judeţului;
Furnizarea datelor şi informaţiilor privind protecţia copilului, familiei,
persoanelor vârstnice şi a persoanelor adulte cu dizbilităţi;
Realizarea rapoartelor de evaluare a activităţii instituţiei, în
conformitate cu cerinţele Consiliului Judeţean Vâlcea.
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): 4116 înregistrări;
Au fost elaborate, centralizate și transmise Ministerului Muncii și
Protecției Sociale, datele privind beneficiarii, costurile şi
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul 2018, în conformitate
cu prevederilor art. 6, alin. (1), litera g) din Anexa nr.1 la Hotărârea
Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și a
structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
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: 197
înregistrări;
Au fost elaborate şi transmise instituţiilor interesate următoarele
situaţii:
- 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 ale 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;
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- 2 situaţii ale 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;
- 11 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;
- 9 solicitări de deschidere a conturilor bancare IBAN pentru copiii
aflați sub o măsură de protecție specială în servicii sociale cu cazare
din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea/OPA;
- 21 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 o cerere de închidere a contului
ca urmare a decesului unui copil;
 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 98 de adeverințe solicitate de actuali şi foşti beneficiari
de servicii sociale;
 Au fost întocmite 6 răspunsuri la solicitările de informaţii de interes
public repartizate spre soluţionare Serviciului Monitorizare, analiză
statistică, indicatori de asistență socială și incluziune socială;
 A fost evaluată activitatea desfăşurată în anul 2018 şi s-au întocmit 8
Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici;
 Au fost elaborate următoarele documente ale controlului intern
managerial:
- Planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor;
- Lista obiectivelor specifice și indicatorior de performanță ale structurilor
D.G.A.S.P.C. Vâlcea, pentru anul 2019;
- Lista funcţiilor sensibile la nivelul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.
Vâlcea pentru anul 2019;
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- Lista salariaţilor care ocupă funcţii sensibile la nivelul aparatului propriu
al D.G.A.S.P.C. Vâlcea pentru anul 2019;
- Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile
la nivelul D.G..A.S.P.C. Vâlcea pentru anul 2019;
- 2 minute ale sedinţelor Comisiei de Monitorizare;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31
decembrie 2018;
- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial la nivelul serviciului;
- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării;
- Fișa de urmărire a riscului identificat în cadrul serviciului;
- Procedură Operațională privind transferul datelor în Registrul electronic
central privind persoanele cu handicap din judeţul Vâlcea;
- Procedură de sistem privind continuitatea activității în cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- Procedură de sistem privind întocmirea, aprobarea și prezentarea
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial în cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- Procedură de sistem privind accesul la informațiile de interes public;
 A fost prelucrat Codul de conduită și etică a funcționarilor publici,
aprobat prin Dispoziția directorului executiv nr.465/15.05.2019;
 Au fost întocmit chestionarul de date privind serviciile sociale din
județul Vâlcea și transmis MMPS;
 Au fost întocmite și alte chestionare și situații statistice la solicitarea
autorităților/instituţiilor publice sau organismelor private, ţinând cont de
reglementările legale în vigoare;
 2 funcționari publici au participat la cursul de formare profesională –
Specialist în domeniul calității, respectiv auditor în domeniul calității în
cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al
calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al unităţilor
subordonate”, Cod SMIS2014 + 119720;
 A fost întocmită și transmisă AJPIS Vâlcea situația copiilor pentru care
s-a stabilit măsură de protecție specială prevăzută la art. 62 din Legea
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru
implementarea Programului guvernamental ”gROwth-Contul individual
de economii Junior Centenar”;
 A fost întocmită și transmisă ANDPDCA situația tineriilor care au
părăsit sistemul de protecție specială în ultimii 4 ani;
 2 funcționari publici au fost delegați în trimestrul IV să participe la
organizarea arhivei Comisiei de Evaluare pentru Persoane Adulte cu
Handicap și a Comisiei pentru Protecția Copilului, urmare a
reamenjării unui spațiu nou;
 2 funcționari publici au participat la cursuri de formare profesională cu
tema ”Deontologia, etica și anticorupția în managementul serviciilor
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publice de asistență socială”, iar un funcționar public la instruire în
domeniul managementului calității;
 Au fost întocmite și alte rapoarte şi analize statistice la solicitarea
instituţiilor publice/private, persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de
reglementările legale în vigoare;
 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







Obiective propuse:
Creșterea calității serviciilor de asistenţă socială furnizate la nivelul
județului Vâlcea, prin identificarea nevoilor specifice și accesarea
fondurilor nerambursabile provenite din surse de finanțare interne,
externe sau alte finanțări;
Consolidarea/îmbunătățirea
calității
serviciilor
oferite
prin
implementarea în parteneriat a proiectelor cu finanțare
nerambursabilă dezvoltate la nivel național de către M.M.P.S.;
Dezvoltarea parteneriatelor cu organizații, autorități publice locale,
organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile
(încurajarea voluntariatului) în scopul îmbunătățirii calității serviciilor
sociale oferite beneficiarilor;
Monitorizarea, împreună cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea,
a implementării obiectivelor propuse în strategia județeană elaborată
în concordanță cu strategiile naționale și locale pentru perioada 2015 –
2022 și identificarea nevoilor din județul Vâlcea pentru elaborarea
viitoarei strategii.

Proiecte in 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: 24 luni de la data semnării Acordului de
finanțare.
Obiectivele proiectului :
- îmbunătățirea competențelor profesioniștilor prin integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor care părăsesc sistemul de protecție;
- dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor și tinerilor din
sistemul de protecție specială.
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Valoarea proiectului: valoare totală grant: 370.823,06 Euro, din care:
D.G.A.S.P.C.Vâlcea 53.104,48 Euro.
Activități derulate:
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 obținute pe parcursul anului 2019 :
- elaborarea manualulului de proceduri în baza bunelor practici
identificate în schimburile de experientă în 4 țări din U.E.;
- derularea de cursuri de instruire profesională pentru 180 specialiști din
cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- revizuirea manualului de proceduri, în baza feed-back ului primit din
partea participanților la cursurile de instruire;
- au fost identificați 220 de tineri aflați sub o măsură de protecție
specială din județ, ce vor fi pregătiți pentru o viață independentă;
- s-a semnat protocolul de colaborare cu A.J.O.F.M. Vâlcea;
 Prevenirea sarcinii nedorite în județul Vâlcea.
În baza protocolului încheiat cu SERA ROMÂNIA în luna iunie
2017, D.G.A.S.P.C. Vâlcea continuă implementarea programului
Prevenirea sarcinii nedorite în județul Vâlcea.
Obiectivul proiectului: prevenirea sarcinii nedorite în județul Vâlcea;
Obligațiile direcției: D.G.A.S.P.C. Vâlcea se obligă să desfășoare,
pe parcursul derulării proiectului, anchete sociale ce vizează identificarea
persoanelor ce aparțin grupului țintă și monitorizează rezultatele
programului.
Sustenabilitate: D.G.A.S.P.C. Vâlcea se obligă să asigure
necesarul de cheltuieli pe o perioadă de 3 ani.
Rezultate obținute în 2019:
- consiliere în grup, consilieri individuale, evaluări inițiale și anchete
sociale, vizite la domiciliul beneficiarelor;
- au fost încheiate 39 convenții de colaborare cu entități responsabile.
 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. D.G.A.S.P.C.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;
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- 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:
a) 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).
b) 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).
c) 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.
d) 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.
Rezultate pentru anul 2019:
- indicatorul privind recrutarea, cursarea și angajarea unui număr propus
de asistenți maternali profesioniști a fost realizat 100%;
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- au fost finanțate cheltuielile salariale pentru asistenții maternali
profesioniști existenți, achitate în perioada 2014–2018 şi a celor angajaţi
în anul 2019;
- s-au format grupele țintă pentru participarea la cursurile de formare
profesională a asistenţilor maternali profesionişti;
 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.
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.
Rezultate obținute în 2019:
- identificarea spațiului pentru locuința protejată;
- selectarea personalului necesar pentru operaționalizarea serviciilor
sociale create prin proiect;
- a fost elaborată metodologia de derulare a selecției grupului țintă.
 "A.C.C.E.S. - Asistenţă pentru Creşterea Calităţii vieţii şi Egalitate de
Şanse pentru vârstnici" Cod SMIS: 126733 – proiect derulat în
parteneriat cu UAT Municipiul Drăgășani, 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.
Obiectivul 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
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activităţilor aferente proiectului: "A.C.C.E.S. - Asistenţă pentru Creşterea
Calităţii vieţii şi Egalitate de Şanse pentru vârstnici", care este depus 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/socioprofesionale/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.
Durata contractului: 28 luni.
Valoarea contractului : cofinanțarea D.G.A.S.P.C Vâlcea 8.057,84
lei, cheltuieli eligibile pentru derularea activităților 402.891,72 lei ;
Rolul D.G.A.S.P.C. Vâlcea:
- de a participa la dezvoltarea capacităţii instituţionale de a furniza
servicii sociale intergrate de calitate în cadrul centrului de zi pentru
persoanele vârstnice existent în municipiul Drăgăşani;
- elaborarea unei metodologii inovative de lucru în cadrul Centrului de zi
pentru vârstnici.
 Centrul de zi pentru persoane vârstnice, sat Fumureni, Comuna
Lungești, Jud. Vâlcea” – proiect derulat în parteneriat cu UAT Lungești
(Lider de proiect), Jud. Vâlcea.
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: „Centrul de zi pentru persoane vârstnice,
sat Fumureni, Comuna Lungești, Jud. Vâlcea”, care este depus în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8”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.
Durata proiectului: 22 de luni.
Valoarea proiectului: D.G.A.S.P.C. Vâlcea nu este implicată
financiar în implementarea / susținerea proiectului;
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
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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 respectarea
normelor legale referitoare la furnizarea serviciilor sociale.
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 D.G.A.S.P.C.Vâlcea.
Obiectivul proiectului: Oferirea serviciilor de asistenţă socială,
consiliere psihologică, recuperare şi petrecere a timpului liber, asistenţă
medicală curentă, găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală,
siguranţă şi accesibilitate în comunitate pentru 25 de persoane vârstnice
domiciliate în judeţul Vâlcea.
Valoarea totală a proiectului: 100.000 Euro / 453.000,98 Lei,
finanţare aprobată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice.
 Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa, cu o capacitate de 50 locuri,
destinat persoanelor cu dizabilităţi, este organizat ca serviciu social
rezidenţial de interes judeţean în structura D.G.A.S.P.C.Vâlcea.
Obiectivul proiectului : Dotarea Centrului de îngrijire şi asistenţă
Bistriţa cu bunurile şi echipamentele necesare extinderii capacităţii
centrului cu 50 locuri.
Valoarea totală a proiectului: 194.444,5 Euro / 880.831,03 lei,
Finanţare aprobată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice.
Parteneriate încheiate în vederea implementării de proiecte
 Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD).
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea
și-a exprimat acordul de principiu pentru colaborarea cu Autoritatea
Națională pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilități, Copii și Adopții (în
calitate de solicitant), în vederea derulării activităților ce vor fi stabilite în
cadrul proiectului: 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 eguvernare, 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
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Big Data, pentru proiectul: Sistem Național de Management privind
Dizabilitatea, (SNMD).
Alte Protocoale/Convenţii de colaborare
 Protocol constatator al preluării personalului/posturilor, încheiat între:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea şi
Agenţia Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin Agenția
Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea.
Obiectul protocolului: preluarea/transferarea în cadrul A.J.P.I.S.
Vâlcea, începând cu 1 ianuarie 2019, a unui număr de 5 posturi (1
conducere şi 4 posturi de execuţie) vacante din cadrul D.G.A.S.P.C.
Vâlcea cu atribuții în stabilirea și plata prestațiilor sociale.
 Actul adițional nr.1 la Convenția nr. 92/800/10.01.201 2432/17.01.2018 - 4803/22.01.2018, între: Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Ministerul Transporturilor și
Consiliul Judeţean Vâlcea - D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
Obiectul convenției: eliberarea de rovignete conform prevederilor
art. 28 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
 Protocol de colaborare, încheiat între: Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea şi Agenția Națională pentru Plăți și
Inspecție Socială, prin Agenția Judeţeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Vâlcea.
Obiectul prototocolului: Furnizarea/comunicarea în mod gratuit și
reciproc, în condițiile legii, a datelor, informațiilor și documentelor
necesare privind orice modificare intervenită în situația persoanelor cu
dizabilități, în vederea efectuării plăților de prestații sociale.
Durata: 1 an.
 Convenția de colaborare pentru cofinanțarea/furnizarea serviciilor
sociale din domeniul protecției copilului, dintre: Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea şi Fundația Inimă pentru
Inimă.
Obiectul convenției: constă în colaborarea părților în vederea
cofinanțării serviciilor sociale, licențiate în condițiile legii, în domeniul
protecției drepturilor copilului, administrate de furnizorul privat acreditat
Fundația Inimă pentru Inimă .
Durata convenţiei: 3 ani
 Convenția de colaborare în vederea îmbunătățirii nivelului de
adaptabilitate și a calității vieții copiilor cu autism și a familiilor acestora,
încheiată între: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea şi Direcția de Asistență Socială Rm. Vâlcea.
Scopul convenției : colaborarea în vederea îmbunatățirii nivelului
de adaptabilitate și a calității vieții copiilor cu autism și a familiilor
acestora, prin creșterea gradului de conștientizarea a autismului în
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rândul populației și necesitatea intervenției timpurii (includerea copilului
cu autism în programe personalizate de tratament și recuperare).
Durata: 3 ani
 Protocol de colaborare privind reorganizarea şi operaţionalizarea
Echipei Intersectoriale Locale, EIL, încheiat între: Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Inspectoratul de Poliție
Judeţean Vâlcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Direcţia
Națională de Probaţiune - Serviciul probaţiune Vâlcea, Direcţia de
Sănătate Publică Vâlcea, Fundaţia World Vision Romania - Biroul zonal
Vâlcea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, Inspectoratul de
Jandarmi, Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de prevenire, evaluare şi
consiliere antidrog Vâlcea, Agenţia Județeană pentru ocuparea Forței de
Muncă Vâlcea, Spitalul Județean de Urgenţă Vâlcea.
Obiectivele protocolului :
- reorganizarea şi operaţionalizarea Echipei Intersectoriale Locale, EIL,
pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violență asupra
copiilor - diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri
economice ori sexuale, trafic, migrație ilegală, etc. și a violenței în
familie;
- monitorizarea celor mai grave forme de muncă a copiilor, prevenirea
traficului, abuzului, neglijării și migrațiunii ilegale a copiilor, precum și a
fenomenului de violență în familie.
Durata protocolului: 2 ani
 Convenție de colaborare, încheiată între: Direcţia de Asistenţă Socială
Rm. Vâlcea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea.
Scopul convenției: colaborarea în vederea gestionării eficiente a
intervențiilor în regim de urgență în cazurile de violență domestică
înregistrate pe raza municipiului Rm. Vâlcea, precum și transmiterea
reciprocă, conform competențelor legale, de informații cu privire la
persoanele implicate în actele de agresiune, care să faciliteze
instrumentarea acestora.
Durata convenţiei: 1 an
 Convenția colaborare, încheiată între: Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj şi Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea.
Obiectul convenției: colaborarea direcţiilor generale pentru
îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, conform art.10, litera e), punctul 6, din
Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017.
Durata convenției: 2 ani
 Protocol de colaborare, încheiat între: Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România şi Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea.
Obiectivele protocolului:
- colaborare, fără subordonare, în domeniul asistenței sociale și
protecției copilului, prin acțiuni comune coordonate de interes reciproc şi
78

activități de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea
creșterii performanței asistenților sociali din județul Vâlcea.
- dezvoltarea de competențe și experiențe ale asistenților sociali din
judeţul Vâlcea, pentru construcţia şi menţinerea unor relații solide în
raport cu latura științifică.
Durata protocolului: 2 ani
 Acord de colaborare, încheiat între: Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea şi Asociația Profesională
Neguvernamentală de Asistență Socială și ASSOC – SUD CENTRU, cu
sediul în str. Antim Ivireanul nr. 52, mun. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
Obiectul acordului: colaborarea în vederea analizării și/sau
formulării politicilor publice alternative în domeniul serviciilor sociale, în
cadrul proiectului cu titlul “Inițiative în politici publice alternative pentru
servicii sociale de impact”, proiect cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul Operațional Capacitate Adminstrativă 2014 2020, apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele
decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță
cu SCAP.
Durata acordului : 31.12.2022.
 Acord de colaborare, încheiat între: Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Vâlcea și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea.
Durata acordului: perioadă nedeterminată.
Acordul de colaborare s-a încheiat în scopul asigurării cadrului legal de
cooperare între cele două părți.
Obiective: consolidarea factorilor de protecție prin dezvoltarea
modalităților de comunicare eficientă între copii și educatori, aplicând
sistematic metode fundamentate științific:
- activități de prevenire a consumului de droguri;
- consiliere psihologică individuală și de grup;
- formarea personalului din centrele de primire a minorilor în regim de
urgență.
 Conventie de colaborare, încheiată între: Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea şi Fundația pentru
Dezvoltarea Serviciilor Sociale, București, str. Cooperației nr.5 B, Sector
5, București.
Durata convenției: 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul
părților.
Obiectul convenției: colaborarea între părți în vederea derulării
programului național: # Eu Adopt.
 Protocol de colaborare, între: Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vâlcea şi Biblioteca Județeană Antim Ivireanul.
Durata protocolului: 2 ani cu posibilitatea de prelungire prin act
adițional.
Obiective:
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- instituirea unui cadru formal de colaborare și cooperare în activitățile
de informare, formare și îndrumare metodologică în domeniul asistenței
sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, persoanelor cu
dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice, etc.;
- derularea activităților de promovare și pregătire profesională în
domeniul asistenței sociale;
- dezvoltarea unor programe socio – cultural - științifice destinate
creșterii vizibilității și prestigiului celor două instituții;
- promovarea reciprocă a evenimentelor în rândul opiniei publice în
general.
 Protocolul de colaborare între: D.G.A.S.P.C. Valcea și S.C. Rapitest
Clinica S.R.L. Str. V. Oănescu nr 11, jud. Vâlcea.
Scopul protocolului: părțile se angajează să conlucreze și să
mobilizeze toate resursele disponibile în vederea îmbunătățirii condițiilor
de viață și incluziune socială a pacienților S.C. Rapitest Clinica S.R.L.,
aflați în situație de dificultate.
Durata protocolului: 2 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adițional.
 Protocol de colaborare încheiat între: D.G.A.S.P.C. Vâlcea și Comuna
Muereasca, județul Vâlcea.
Scopul protocolului: părțile se angajează să conlucreze și să
mobilizeze toate resursele disponibile în vederea desfășurării de activități
sociale pentru grupurile sociale care se află în situații de dificultate.
Durata protocolului: 2 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act
adițional.
 Protocol de colaborare încheiat între: D.G.A.S.P.C. Vâlcea și
D.G.A.S.P.C. Bistrița Năsăud în cadrul proiectului “Îmbunătățirea calității
serviciilor de asistență socială acordate persoanelor instituționalizate.”
Scopul protocolului: părțile se angajează să conlucreze și să
mobilizeze resursele disponibile în vederea organizării unor sesiuni de
schimburi de experiență pentru discutarea/clarificarea unor aspecte ale
activității în acordarea serviciilor de asistență persoanelor
instituționalizate.
Durata protocolului: 2019-2020.
 Protocol de colaborare între: D.G.A.S.P.C. Vâlcea și Fundația “ALEX
TACHE” cu sediul în Galicea, sat Brătia din Vale nr. 144, jud. Vâlcea, în
cadrul proiectului S.P.O.R. (Solidaritate, Perseverență, Oportunitate,
Respect), cod proiect ID 128539.
Obiectul protocolului: colaborarea părților în vederea realizării
obiectivelor integrării pe piața muncii a persoanelor cu handicap, a
minorităților, a persoanelor vulnerabile și a altor categorii de persoane
dezavantajate.
Durata: 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.
 Protocol de colaborare între: D.G.A.S.P.C. Vâlcea și Fundația “ALEX
TACHE”, în cadrul proiectului: EuroStart în Economia Socială, cod
proiect 128279.
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Obiectul protocolului: colaborarea părților în vederea realizării
obiectivelor integrării pe piața muncii a persoanelor cu handicap, a
minorităților, a persoanelor vulnerabile și a altor categorii de personae
dezavantajate.
Durata: 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.
 Protocolul de colaborare interinstituțional la nivelul județului Vâlcea
pentru implementarea proiectului “Crearea și implementarea serviciilor
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”
cod SMIS 2014 +: 122607, încheiat între: Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Instituția Prefectului Județului
Vâlcea, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, Direcția
de Sănătate Publică Județeană Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean
Vâlcea, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea,
Unitatea Administrativ – Teritorială / SPAS (1) Racovița, Unitatea
Administrativ – Teritorială / SPAS (1) Vaideeni.
Perioada de derulare: 27 de luni de la data semnării protocolului.
Proiectul “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate
pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014 +:
122607, urmărește creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei în
zonele cele mai marginalizate, prin creșterea capacității serviciilor
publice locale de asistență socială din 132 de comunități rurale și 7
comunități mic urbane, în utilizarea unor practici bazate pe adăugarea
integrată, care să răspundă real problemelor cu care se confruntă
personele care trăiesc în sărăcie.
 Convenție pentru emiterea și distribuirea voucherelor utilizate exclusiv
pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de
acces, altele decât cele finanțate prin fondul național unic de asigurări
sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
încheiată între: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea Vâlcea și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu
Dizabilități.
Durata convenției : 30 de luni de la data semnării acesteia de către
părți, cu posibilitatea de prelungire pentru noi perioade;
Obiectul convenției: realizarea în comun a unor activități în cadrul
proiectului “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu
dizabilități”.
 Protocol de colaborare, încheiat între Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Primăria Comunei Runcu, jud.
Vâlcea.
Durata protocolului: 2 ani de la data semnări, cu posibilitatea de
prelungire;
Scopul: părțile semnatare se angajează să conlucreze și să
mobilizeze toate resursele disponibile în vederea desfășurării de activități
sociale pentru grupurile sociale care se află în situații de dificultate.
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 Protocol de colaborare, încheiat între Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.
Durata protocolului: 1 an cu posibilitatea de prelungire.
Obiectul : stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți,
conform competențelor deținute de acestea în temeiul actelor normative
de organizare și funcționare, pentru realizarea în comun a unor activități
în cadrul proiectului Alternative for Social Support Inspiring
Transformation – 785710 – ASSIST, respectiv sprijinirea copiilor/tinerilor
care părăsesc sistemul de protecție special în vederea integrării socioprofesionale.
 Protocol de colaborare, încheiat între: Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Primăria Comunei Păușești Măglași.
Durata protocolului: 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.
Scopul: părțile semnatare se angajează să conlucreze și să
mobilizeze toate resursele disponibile în vederea desfășurării de activități
sociale pentru grupurile sociale care se află în situații de dificultate.
 Protocol de colaborare, încheiat între : Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Primăria Comunei Milcoiu.
Durata protocolului: 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.
Scopul: părțile semnatare se angajează să conlucreze și să
mobilizeze toate resursele disponibile în vederea desfășurării de activități
sociale pentru grupurile sociale care se află în situații de dificultate.
 Convenție de colaborare, încheiată între: Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Asociația Centrul pentru
Familie, Râmnicu Vâlcea.
Durata convenției: 1 an.
Scopul: promovarea și sprijinirea dezvoltării și funcționării unor
servicii sociale profesionale de calitate pentru: copiii și familiile în
dificultate, îngrijirea și protecția copiilor, prevenirea abandonului copiilor,
îndeplinirea oblgațiilor legale în privința protecției și promovării drepturilor
copiilor.
 Protocol de colaborare, încheiat între : Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea și Primăria Comunei Vlădești.
Durata protocolului: 2 ani cu posibilitatea de prelungire.
Scopul: părțile semnatare se angajează să conlucreze și să
mobilizeze toate resursele disponibile în vederea desfășurării de activități
sociale pentru grupurile sociale care se află în situații de dificultate.
Alte activități derulate pe parcursul anului 2019
 Au fost întocmite și transmise către Consiliului Județean Vâlcea:
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- Stadiul îndeplinirii Planului anual de acțiuni pe anul 2018 pentru
realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
2018 – 2020;
- Macheta cu privire la Planul anual de acțiuni pe anul 2019 pentru
realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
2018 – 2020;
- Situația proiectelor cu finanțare națională/externă în curs de
implementare, la data de 31.12.2018;
- Macheta - Priorități și obiective principale și Planul de acțiuni pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020 și
stadiul realizării în semestrul I și II 2019;
- Macheta – Stadiul îndeplinirii Planului anual de acțiuni aferent anului
2019, pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare 2018 – 2020, pentru sem. I și II 2019;
 S-a participat la întâlnirea de lucru cu asistenții sociali din cadrul
servicilor publice de asistență socială la seminarul cu tema - Rolul și
locul copilului în familie.
 1 funcționar public a participat la cursul de formare profesională –
Specialist în domeniul calității, respectiv auditor în domeniul calității în
cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al
calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al unităţilor subordonate”,
Cod SMIS2014 + 119720;
 A fost asigurat secretaritul tehnic al Comisiei de monitorizare;
 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:
 Oferirea de asigurări conducerii cu privire la eficienţa, legalitatea şi
regularitatea cu care sunt utilizate fondurile publice;
 Monitorizarea structurilor auditate cu privire la implementarea
recomandărilor.
Realizări:
Activitatea de audit intern s-a realizat conform Planului anual de
activitate nr. 65656/23.11.2018.
În cursul anului 2019 au fost realizate 9 misiuni de audit, din care:
8 misiuni de asigurare planificate și o misiune de audit ad-hoc. Nu au
fost planificate misiuni de consiliere și nici misiuni de evaluare.
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Domeniile abordate au fost: anticorupția, achiziții publice, funcții
specifice și control intern managerial.
Misiunile de audit au fost realizate de auditorul instituției cu
supervizarea coordonatorului de compartiment.
Recomandările formulate de auditorul intern au vizat:
- 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;
- continuarea demersurilor de formare profesională în domeniul
anticorupției;
- inițierea unei misiuni de audit (de regularitate) la nivelul Biroului
Achiziții publice și contractare servicii sociale pentru anul 2019.
La nivelul compartimentului nu s-au consemnat situații în care
conducerea instituției nu și-a dat avizul pentru recomandările formulate și
incluse în raportul final de audit public intern.
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 2019 au fost formulate și urmărite
un număr de 33 recomandări, cu următoarele rezultate:
- 16 recomandări implementate în termen;
- 17 recomandări în curs de implementare.
Toate recomandările au fost implementate în termenul stabilit.
În cadrul misiunilor de audit intern derulate nu au fost constatate
iregularități.

Serviciul resurse umane
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:
 125 funcții publice, din care:
- 12 funcții publice de conducere;
- 113 funcții publice de execuție.
 1338 funcții contractuale, din care:
- 27 funcții contractuale de conducere;
- 1311 funcții contractuale de execuție.
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Funcţii publice de
conducere
12

Funcţii publice de
execuţie
113

Funcţii contractuale
de conducere
27

Funcţii contractuale
de execuţie,
1311

La data de 31.12.2019, din totalul de 1463 posturi aprobate, 1206
posturi erau ocupate şi 257 vacante:
Nr.
crt.

Denumire structură

Număr
posturi
aprobate

1.
2.
3.

Aparat propiu
Protecţia copilului
Protecţia
persoanelor adulte
Asistenţa maternală
Total

4.

Număr
posturi
vacante

171
318
654

Număr
posturi
ocupate la
31.12.2019
133
238
546

320
1463

289
1206

31
257

38
80
108

Obiective propuse:
- reorganizarea D.G.A.S.P.C. Vâlcea, 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.
În perioada analizată și-au încetat raporturile de muncă 33 salariați,
astfel:
- la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a
stagiului minim de cotizare: 14 salariați;
- la data decesului salariatului: 3 salariați;
- la cererea salariatului: 14 salariați;
- transfer în interesul serviciului: 2 salariați.
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În anul 2019 au fost suspendate 23 de contracte individuale de
muncă/raporturi de serviciu, pentru următoarele situaţii: concediu pentru
creşterea copilului, concediu fără plată și la cererea funcționarului public.
Realizări :
 S-au întocmit 14 dosare de pensionare pentru salariaţii care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi s-a asigurat transmiterea
acestora la Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea;
 Au fost organizate concursuri de recrutare/angajare pentru trei posturi
de asistent maternal profesionist, în cadrul Proiectului: „TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID 127169 finanțat
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
 În trimestrul IV 2019 au fost organizate 2 concursuri de
recrutare/angajare pentru ocuparea unor posturi vacante, personal
contractual și funcții publice.
În urma promovării concursului, au fost ocupate 10 posturi, după cum
urmează:
- 1 post funcție publică de execuție, grad profesional debutant, în cadrul
Biroului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale;
- 1 post funcție publică de execuție, grad profesional superior în cadrul
Biroului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale;
- 1 post funcție publică de execuție, grad profesional superior în cadrul
Serviciului Resurse umane;
- 1 post funcție contractuală de execuție (inspector specialitate) în cadrul
Serviciului Administrativ, patrimoniu, tehnic și aprovizionare;
- 1 post funcție contractuală de execuție (referent) în cadrul Biroului
Comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială;
- 1 post funcție contractuală de execuție (inspector specialitate) în cadrul
Centrului de Îngrijire și Asistență Bistrița;
- 1 post funcție contractuală de execuție (referent-contabil) în cadrul
Centrului de Îngrijire și Asistență Zătreni;
- 2 posturi funcție contractuală de execuție (infirmieră) în cadrul Centrului
de Îngrijire și Asistență Bistrița;
- 1 post funcție contractuală de execuție (asistent medical) în cadrul
Centrului de Îngrijire și Asistență Bistrița.
 Au fost elaborate 730 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-a procedat la fundamentarea valorii nominale a voucherelor de
vacanță pentru salariații instituției;
 S-a asigurat evidenţa concediului legal de odihnă pentru fiecare
salariat al instituţiei;
 S-a asigurat evidenţa concediului suplimentar de odihnă pentru situații
deosebite (căsătorie, deces, etc.);
 Au fost actualizate dosarele de personal pentru salariaţii instituţiei;
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 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;
 S-a publicat lista cu veniturile salariale ale personalului salariat al
instituției, conform legislaţiei în vigoare;
 S-a reanalizat proiectul structurii organizatorice;
 Au fost întocmite documente, la solicitarea salariaților;
 A fost actualizată baza de date cu personalul instituţiei;
 S-au centralizat și verificat graficele de lucru ale salariaților din cadrul
unităților subordonate;
 S-a operat în aplicaţia informatică foile colective de prezenţă și au fost
întocmite statele de plată;
 S-au stabilit meseriile/profesiile pentru care este necesară autorizarea
exercitării lor, conform legislaţiei specifice; 
 S-au stabilit posturile care necesită examene medicale suplimentare şi
posturile care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită
testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 S-a efectuat o cercetare administrativă a salariaților din cadrul
serviciului Management de caz pentru copil, urmare a unui control
efectuat de Corpul de control al ANDPDCA;
 Au fost efectuate patru cercetări administrative la serviciile sociale din
subordinea instituției, după cum urmează: două la Centrul de Îngrijire și
Asistență Zătreni, una la Centrul de Îngrijire și Asistență Bistrița și una la
Serviciul de tip familial de integrare socioprofesională a tinerilor din
sistemul de protecție. În urma verificărilor, au fost propuse măsuri de
remediere a deficiențelor constatate.
În anul 2019, au fost înregistrate la Comisia de cerecetare
disciplinară a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea 3 referate de sesizare cu
referire la 5 salariaţi.
Comisia de cercetare disciplinară pentru personalul contractual
este competentă să cerceteze faptele săvârșite de salariații instituției,
fapte ce pot constitui abateri disciplinare.
Presupusele fapte săvârşite de salariaţii sesizaţi au reprezentat
abateri disciplinare, fiind prevăzute în Regulamentul intern al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Capitolul VIII
- Răspunderea disciplinară şi sancţiunile aplicabile, art.69, litera g)
"nerespectarea sau încălcarea atribuţiilor de muncă prevăzute în fişa
postului" și litera j) “degradarea, sustragerea sau înlocuirea de bunuri,
produse alimentare, etc. din patrimoniul D.G.A.S.P.C Vâlcea; crearea de
plusuri sau minusuri în gestiune”, iar comisia de disciplină a efectuat
cercetarea disciplinară prealabilă a acestora.
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În urma cercetării disciplinare prealabile, Comisia de disciplină a
propus aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzută la art. 248, alin. (1), lit.
c) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu art. 70, lit. c) din Regulamentul
intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, respectiv „ reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu
10 %” pentru trei salariați de la Centrul de Îngrijire și Asistență Lungești.
Pentru celelalte două sesizări, nu au fost propuse sanțiuni
disciplinare deoarece faptele sesizate nu s-au confirmat.
La Comisia de disciplină pentru funcționarii publici s-a înregistrat
un singur referat de sesizare, iar în urma verificării, comisia a propus
clasarea sesizării.
Compartiment sănătate și securitate în muncă
Obiective propuse:
 Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare pentru prevenirea şi
reducerea la minim a riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri
profesionale, precum şi reducerea consecinţelor acestora;
 Asigurarea unei exploatări sigure a utilajelor, instalaţiilor;
 Consultarea lucrătorilor privind problemele referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă.
Realizări:
Pe parcursul anului 2019, compartimentul SSM – SU din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea, conform atribuțiilor ce îi revin, a desfășurat
activități de îndrumare și control al activităților de apărare contra
incendiilor și prevenirea situațiilor de urgență și de securitate și sănătate
în muncă, după cum urmează :
 Instruirea lucrătorilor și pregătirea profesională:
- instruirea lucrătorilor a fost realizată în baza tematicii de instruire
unitară la nivelul instituției;
- a fost efectuată examinarea anuală a lucrătorilor pentru locurile de
muncă prevăzute expres de legislație (fochist, electrician);
- la finalul anului 2019 toți lucrătorii au fost evaluați privind însușirea
cunoștințelor specifice ssm – situații de urgență;
- periodic, conform graficelor întocmite la nivelul subunităților, au fost
efectuate exerciții de alarmare în situații de urgență.
 Elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor:
- au fost difuzate, în vederea afișării, indicatoare standardizate pentru
marcarea căilor de evacuare și a zonelor periculoase, precum și
instrucțiuni specifice de apărare împotriva incendiilor pe locuri de muncă;
- au fost actualizate dispozițiile cu privire la atribuțiile personalului legate
de activitățile de prevenire și stingere a incendiilor și securitate și
sănătate în muncă.
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 Asigurarea funcționării la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor:
- au fost achiziționate un număr de 230 stingătoare de incendiu pentru
înlocuirea celor neconforme;
- stingătoarele de incendiu conforme au fost încărcate și verificate la
termenele corespunzătoare;
- s-a efectuat verificarea periodică a instalațiilor de legare la pământ;
- s-a efectuat verificarea periodică a instalațiilor de hidranți;
- s-au realizat verificările tehnice periodice ale centralelor termice și
lifturilor din dotare;
- s-au fîcut verificările tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a
gazelor naturale.
 Măsuri
întreprinse
pentru
prevenirea
incendiilor,
evitarea
evenimentelor și îmbunătățirea condițiilor de muncă:
- au fost aplicate indicatoare standardizate pentru marcarea
corespunzătoare a ușilor, tablourilor, căilor de evacuare, etc.;
- au fost înlocuite corpurile de iluminat de siguranță nefuncționale;
- s-au achiziționat, în vederea înlocuirii celor deteriorate sau completării
celor lipsă, componente din dotarea hidranților (țevi refulare, racorduri,
robineți, etc.);
- au fost montate instalații de semnalizare, detectare, alarmare la
incendiu la C.P.V. Nicolae Bălcescu și C.R.R.N. nr.1 Băbeni - pavilion 3;
- au fost achiziționate uniforme pentru personalul propriu ce asigură paza
subunităților;
- au fost montate în toate subunitățile sisteme de supraveghere video;
- au fost montate uși rezistente la foc la spațiile arhivei de la sediul din
str. Ferdinand, nr. 32, Rm. Vâlcea.
 Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor:
- s-a încheiat contract de prestări servicii medicina muncii, în cadrul
căruia a fost fectuat controlul medical periodic în vederea stabilirii
aptitudinii în muncă pentru salariații instituției;
- pentru perioada ianuarie – martie a fost achiziționat și distribuit
necesarul de materiale igienico-sanitare, în conformitate cu contractul
colectiv de muncă, pentru întreg personalul contractual al instituției.
 Activitatea Comitetului de securitate și sănătate în muncă: activitatea
CSSM s-a desfășurat conform regulamentului de funcționare, prin
întruniri trimestriale.
 Evenimente
- a fost înregistrat un accident cu incapacitate temporară de muncă la
C.R.R.N. Măciuca;
- au fost înregistrate două incendii soldate cu pagube materiale reduse,
unul la spălătoria C.I.A. Milcoiu și unul la C.P. ”Ana” Rm. Vâlcea.
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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.
Obiective propuse:
 Reprezentarea Direcţiei generale în faţa organelor judecătoreşti sau a
altor organe de jurisdicţie;
 Acordarea consultanţei juridice şi consilierea, sub aspect juridic, a
compartimentelor, serviciilor şi conducerii instituţiei.
Realizări:
 Redactarea şi susţinerea cauzelor aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti:
- 187 cauze privind instituirea, menținerea, încetarea și înlocuirea unei
măsuri de protecţie specială, soluționate sau în curs de soluționare;
- 14 cauze având ca obiect litigii de muncă, pretenţii, contestaţii,
soluționate sau în curs de soluționare;
- 19 cauze având ca obiect anulare act administrativ;
- 5 cauze având ca obiect programe de consiliere psihologică;
- 7 cauze având ca obiect punere sub interdicție și instituire curatelă
pentru persoane adulte cu handicap;
- 9 cauze diverse.
 Redactarea, avizarea și înregistrarea următoarelor dispoziții:
- 148 dispoziţii privind instituirea unei măsuri de protecție specială;
- 196 dispoziţii de găzduire;
- 216 dispoziţii privind accesul/încetarea accesului la serviciile Centrului
de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi ;
- 13 dispoziţii de admitere/încetare servicii sociale pentru persoane
adulte cu dizabilități;
- 16 dispoziţii de suspendare/încetare servicii sociale persoane vărstnice/
în situație de risc social;
- 549 dispoziții privind desemnarea managerului de caz.
 Verificarea legalităţii tuturor actelor cu caracter juridic şi administrativ,
primite spre avizare (730);
 Avizarea dispoziţiilor directorului executiv privind acordarea prestațiilor
sociale conform prevederilor Legii 448/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
 Avizarea notelor justificative şi a contractelor de achiziţie publică;
 Avizarea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale la
CIM;
 Întocmire și avizare convenții, acorduri, parteneriate (26);
 Întocmire contract de voluntariat (1);
 Acordare de consultații și consiliere personalului instituției și
beneficiarilor de servicii sociale.
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Birou Comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare
inițială
Obiective propuse:
 Identificarea articolelor de presă referitoare la existenţa unor forme de
abuz/exploatare sau violenţă domestică, precum şi a celor care
vizează activitatea instituţiei;
 Asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public
care privesc activitatea instituţiei;
 Monitorizarea respectării termenelor de soluţionare a petiţiilor
înregistrate.
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;
 La data de 31.12.2019, figurează 82624 numere înregistrate în
registrul intrări-ieșiri.
 În perioada ianuarie-decembrie 2019 s-au înregistrat un număr de 136
petiţii, din care:
a) petiţii formulate de către cetăţeni - 84;
b) petiţii formulate de către organizaţii legal constituite - 31;
c) petiții îndreptate greșit către DGASPC Vâlcea și redirecționate spre
alte instituții publice - 1;
d) petiții clasate – 20.
 În perioada raportată nu sunt cazuri de petiţii care nu au fost
înregistrate şi repartizate pentru soluționare, conform procedurii
aprobate, respectiv nu sunt petiții pentru care nu au fost formulate
răspunsuri în scris, în condiţiile şi la termenele stabilite prin procedură.
 În privinţa modului de soluţionare a petițiilor, situația se prezintă astfel:
a) petiții soluționate în termenul legal de către compartimentele de
specialitate din DGASPC Vâlcea - 136;
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b) petiții direcționate spre competentă soluționare altor autorități și
instituții publice abilitate - 1;
c) petiţii clasate, în temeiul art. 7 din O.G. nr. 27/2002 (petiţiile
anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a
petiţionarului) - 20;
d) petiţii clasate în temeiul art. 10 (2) din O.G. nr. 27/2002 (dacă după
trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același
petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu
același conținut) - 0;
III. Principalele aspecte sesizate de petenți (pe domenii de
activitate/compartimente):
Nr. Compartimentul
care
a
crt soluționat petiția
1. Biroul Comunicare Registratură
relații cu publicul și evaluare
inițială
2. Compartimentul management
de caz adulți și monitorizare
servicii sociale
3. Serviciul Evaluare Complexă a
copilului cu dizabilitați
4. Biroul Intervenție în regim de
urgență în domeniul asistenței
sociale
5. Managementul de caz copil
6. Serviciul Resurse umane

Aspectul/aspectele
semnalate
Suspiciune încadrare
grad de handicap

în

Fost beneficiar centru,
acordare drepturi
Reintegrare în familie
Sesizare îngrijire copil cu
dizabilități
Abuz, neglijare, exploatare
copil
Reintegrare familială
Pretinse drepturi salariale

Număr
petiții
103

2

2
26

2
1

În conformitate cu Legea nr.544/2001, privind liberul acces la
informațiile de interes public, în registrul pentru înregistrarea solicitărilor
și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru
gestionarea procesului de acces la informațiile de interes public, au fost
înregistrate un numar de 26 solicitări de informații de interes public, de la
persoane juridice și fizice, pe suport electronic.
SERVICII ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE
Patrimoniul constituie suportul material al D.G.A.S.P.C. Vâlcea care
îi permite acesteia să funcţioneze în vederea realizării misiunii sale.
Obiectivele stabilite pe linia întreţinerii patrimoniului instituţiei sunt,
în principal:
o urmărirea modului de efectuare a reparaţiilor curente la clădirile şi
instalaţiile aflate în patrimoniul, respectiv administrarea Direcţiei
Generale;
o urmărirea permanentă a modului de exploatare şi funcţionare a
instalaţiilor termice, electrice şi sanitare;
o urmărirea permanentă a modului de derulare a contractelor de
prestări servicii şi lucrări;
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o urmărirea prin programe de măsuri a reducerii cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare.
A. Active fixe
1. Active fixe corporale
Valorile aferente activelor fixe la 31.12.2019, în raport cu valorile la
data de 31.12.2018, sunt următoarele:
- lei Denumire

Sold la
31.12.2018

Active fixe
necorporale

135.950,18

Active fixe
corporale,
din care:
Gr. 212

6.522.307,07

Creşteri

Scăderi

-

-

540.238,70

167.091,86

414.143,79

-

Gr. 213
Gr. 214
Active fixe
corporale în
curs de
execuţie 231

5.293.526,80
814.636,48
220.236,11

6.798,35
488.408,36
45.031,99
233.433,55

TOTAL
ACTIVE

6.878.493,36

773.672,25

Sold la
31.12.2019

Sf.
amortizări
31.12.2018

Sf.
amortizări
31.12.2019

135.950,18

82.261,85

103.136,81

6.895.453,91

5.376.626,42

5.478.703,48

420.942,14

240.112,25

256.107,44

167.091,86
36.958,66

5.614.843,30
859.668,47
416.711,00

4.557.119,37
579.394,80
-

4.579.121,09
643.474,95
-

204.050,52

7.448.115,09

5.458.888,27

5.581.840,29

Comparativ cu începutul anului, se înregistrează următoarele
modificări în structura activelor fixe:
1. Creșteri în valoare de 773.672,25 lei:
a) 6.798,35 lei, majorare a grupei 212 Construcții, prin construirea
unei împrejmuiri gard la C.I.A. Bistrița, realizată în regie proprie, în
valoare de 2.755,26 lei și a unei uscătorii rufe la Casa Pinocchio Băbeni,
în sumă de 4.043,09 lei, realizată, de asemenea, în regie proprie;
b) 26.422,45 lei, majorare a grupei 213 Instalații tehnice, mijloace
de transport, animale și plantații prin punerea în funcțiune cu Procesverbal nr. 1/4.044/28.01.2019 a unei mașini de gătit profesionale cu 8
focuri și 2 cuptoare la C.I.A. Zătreni;
c) 91.311,62 lei, majorare a grupei 213 Instalații tehnice, mijloace
de transport, animale și plantații prin înregistrarea în evidențele contabile
cu Nota contabilă nr. 11 din 28.02.2019 a unui autoturism marca
Daewoo Leganza primit la C.R.R.N. Măciuca prin transfer cu titlu gratuit
de la Primăria Stănești;
d) 17.385,90 lei, majorare a grupei 213 Instalații tehnice, mijloace
de transport, animale și plantații prin achiziționarea unui Sistem modular
compus din 2 mașini de gătit, la C.R.R.N. nr. 1 Băbeni;
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e) 123.618,39 lei, majorare a grupei 213 Instalații tehnice, mijloace
de transport, animale și plantații prin achiziționarea a trei mașini de
spălat profesionale, la C.R.R. Băbeni, C.I.A. Lungești și C.I.A. Zătreni;
f) 229.670,00 lei, majorare a grupei 213 Instalații tehnice, mijloace
de transport, animale și plantații prin achiziționarea unui mijloc de
transport accesibilizat destinat persoanelor cu dizabilități afectate
locomotor;
g) 45.031,99 lei, majorare a grupei 214 Mobilier, aparatură birotică,
aparatură de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe
corporale prin achiziționarea a două sisteme de detectare și semnalizare
la incendiu, unul în valoare de 17.728,03 lei la C.R.R.N. nr. 1 Băbeni și
unul în valoare de 27.303,96 lei la C.P.V. Nicolae Bălcescu;
h) 233.433,55 lei, majorare a grupei 231 Active fixe corporale în
curs de execuţie prin achiziționarea unui sistem de supraveghere video
în centrele D.G.A.S.P.C. Vâlcea, inclusiv la sediul administrativ.
2. Scăderi în valoare totală de 204.050,52 lei, din care:
a) 26.422,45 lei, active fixe recepţionate/puse în funcţiune în
perioada analizată;
b) 10.536,21 lei, transfer Lucrări de branșament la rețeaua publică
de apă potabilă a C.I.A. Lungești în domeniul public al judeţului Vâlcea;
c) 167.091,86 lei, casări active fixe conform Procesului verbal de
scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul D.G.A.S.P.C.
Vâlcea nr. 68957/29.10.2019.
B. Stocuri
Stocurile D.G.A.S.P.C. Vâlcea, la data de 31.12.2019, sunt în
sumă de 10.309.797,11 lei, cu o creştere de 596.687,43 lei în raport cu
data de 31.12.2018 şi se detaliază astfel:
- lei Nr.
crt.

Explicaţii

Cont

Sold
31.12.2018

Sold
31.12.2019

%

1.

Combustibili

302.02

453.337,52

402.556,07

88,80%

2.

Piese de schimb

302.04

41.899,76

53.515,06

127,72%

3.
4.

Hrană
Alte materiale
consumabile
Medicamente şi
materiale sanitare
Total materiale
consumabile
Materiale de natura
obiectelor de
inventar în
magazie

302.07
302.08

469.934,37
736.267,42

908.310,18
989.148,26

193,28%
134,35%

302.09

70.146,31

84.280,73

120,15%

302

1.771.585,38

2.437.810,30

137,61%

303.01

1.291.733,43

1.299.273,77

100,58%

5.

6.
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7.

8.

Materiale de natura
obiectelor de
inventar în
folosinţă
Total materiale de
natura obiectelor
de
inventar
Materiale date în
prelucrare în
instituție
TOTAL STOCURI

303.02

6.648.918,44

6.570.423,46

98,82%

303

7.940.651,87

7.869.697,23

99,11%

307

872,51

2.289,66

262,42%

9.713.109,76 10.309.797,19

106,14%

Stocurile prezintă o creștere comparativ cu începutul anului ca
urmare a achiziționării de alimente pentru asigurarea stocurilor de iarnă,
achiziționarea de materiale consumabile, medicamente și materiale
sanitare.
IV. BUGETUL PROPRIU
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71/18.04.2019,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea i-a
fost aprobat un buget iniţial în cuantum de 103.382.040 lei.
Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.124/21 iunie 2019
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea i-a fost
aprobat un buget în cuantum de 103.406.760 lei.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 206/19.11.2019,
precum şi Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.
732/09.12.2019 privind efectuarea de virări de credite bugetare, instituţia
a avut un buget definitiv aprobat de 96.044.210 lei.
Sursele de finanţare corespunzătoare fondurilor alocate pentru
anul 2019 prin legea bugetară anuală, respectiv prin hotărârile de
rectificare, sunt următoarele:
- buget Consiliul Judeţean Vâlcea: 93.129.479 lei, respectiv
96,97% din bugetul instituţiei;
- transferuri din bugetul M.M.J.S, prin bugetul Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Dizabilităţi: 2.023.000 lei, reprezentând un procent
de 2,11% din bugetul instituţiei;
- sponsorizări, în condițiile legii (Fundația SERA România) :
130.101 lei, respectiv un procent de 0,13%;
- sume provenind din bugetul M.M.J.S. pentru finanţarea
cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice:
59.000 lei, respectiv un procent de 0,06%;
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- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 - cofinanţare UE: 702.630 lei, respectiv un
procent de 0,73%.
Total: 96.044.210 lei.
SITUATIA SURSELOR DE FINANTARE BUGETARA IN ANUL 2019
0.73%
Buget Consiliul Judetean Valcea

0.06%
2.11%

0.13%

Transferuri din bugetul A.N.P.D. - M.M.J.S.

Sume din bugetul M.M.J.S. - finantare CPV

Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020 - cofinantare UE

96.97%

Sponsorizari

Plăţile evidenţiate în contul de execuţie a bugetului la data de
31.12.2019 sunt detaliate astfel:
- lei -

DENUMIREA INDICATORI

Cod
indicat
or

Prevederi
bugetare la
data de
31.12.2019

Plăţi efectuate
la data de
31.12.2019

Cheltuieli
efective la
data de
31.12.2019

Ponderea
plăţilor
efectuate în
prevederile
bugetare la
finele
anului 2019
%

0

1

2

3

4

5

CHELTUIELI
TOTALE(Secțiunea de
funcționare + Secțiunea
de dezvoltare)
SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE
TITLUL I. CHELTUIELI DE
PERSONAL
TITLUL II. BUNURI ŞI
SERVICII
TITLUL IX. ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
TITLUL XI. ALTE
CHELTUIELI
TITLUL XIX. PLĂȚI
EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENȚI SECȚIUNEA DE
FUNCȚIONARE
SECŢIUNEA DE
DEZVOLTARE
PROIECTE CU
FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL

10
20
57
59

Ponderea
cheltuielilor
efective în
prevederile
bugetare la
finele anului
2019
%
6

96.044.210

90.355.842,57

89.687.295,06

94,08%

93,38%

94.218.320

89.334.558,08

89.015.279,97

94,82%

94,48%

75.254.210

74.255.943,00

74.417.372,00

98,67%

98,89%

16.725.010

13.518.402,61

12.687.647,92

80,83%

75,86%

2.023.000

1.759.794,15

1.770.259,05

86,99%

87,51%

216.100

159.045,00

140.001,00

73,60%

64,79%

0

-358.626,68

0,00

1.825.890

1.021.284,49

672.015,09

55,93%

36,80%

813.460

335.186,00

371.435,00

41,20%

45,66%

1.012.430

686.098,49

300.580,09

67,77%

29,69%

-

-

85

58
70

În perioada analizată, în cadrul Secţiunii de funcţionare, plăţile
nete aferente activităţii curente a instituţiei (cheltuieli de personal,
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respectiv bunuri şi servicii) s-au ridicat la suma totală de 87.774.345,61
lei.
La titlul IX ”Asistenţă Socială“ au fost aprobate sumele necesare
pentru plata facilităţilor şi gratuităţilor pentru persoanele cu handicap
neinstituţionalizate, conform Legii nr. 448/2006, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
În anul 2019, finanţarea acestor tipuri de beneficii sociale pentru
persoanele cu handicap neinstituţionalizate de pe raza judeţului Vâlcea
este asigurată din fonduri primite prin transfer din bugetul Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi - Ministerul Muncii și Justiției
Sociale/Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
La data raportării, se înregistrează un număr de 22.743 persoane
cu handicap cu beneficii de asistenţă socială, din care: 22.735 beneficiari
de transport interurban şi 8 beneficiari de dobândă subvenționată.
În perioada analizată, s-au efectuat plăţi în cuantum total de
1.759.794,15 lei, după cum urmează:
57.02.01
Ajutoare
sociale, din
care:

- transport
interurban
persoane cu
handicap art.
24 Legea
448/2006
- dobândă
subvenţionată
credite
persoane cu
handicap art.
27 Legea
nr.448/2006
Total

Credite
bugetare
aprobate la
data de
31.12.2019
2.000.000,00

Sume
Plăţi efectuate
transferate
la data de
din bugetul
31.12.2019
M.M.J.S la
data de
31.12.2019
1.932.867,00
1.739.783,00

- lei Sume
transferate şi
neutilizate la
31.12.2019

193.084,00

23.000,00

20.062,00

20.011,15

50,85

2.023.000,00

1.952.929,00

1.759.794,15

193.134,85

La titlul 59 ”Alte cheltuieli“, art. 59.40, în perioada analizată a
trimestrului IV în temeiul 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
159.045 lei.
În exerciţiul bugetar 2020, în cadrul Secţiunii de dezvoltare, la
titlul 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014 - 2020, a continuat implementarea
proiectelor multianuale la care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea este partener, fiind înregistrate plăţi nete în
cuantum total de 335.186 lei.
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În aceeaşi secţiune, la titlul 71 Active nefinanciare, în baza Listei
obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la buget în
anul 2019, a fost demarată procedura de achiziţii, în condiţiile legii,
pentru o serie de dotări independente. Până la sfârşitul perioadei,
valoarea activelor fixe achiziţionate, livrate şi decontate a fost de
686.098,49 lei.
Veniturile, în sumă totală de 896.376 lei, încasate până la data de
31.12.2019, 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.................83.092,00 lei;
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Milcoiu.................155.925,00 lei;
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Zătreni....................86.331,00 lei;
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bistriţa..................206.715,00 lei;
- Centrul
de
Recuperare
şi
Reabilitare
Neuropsihică
Măciuca...................................................................24.510,00 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 1
Băbeni.......................................................................6.600,00 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 2 Băbeni
...............................................................................126.731,00 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Govora..........43.902,00 lei;
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Băb...............44.658,00 lei;
- Centrul
pentru
Persoane
Vârstnice
Nicolae
Bălcescu………………………………………………98.453,00 lei;
- Centrul de Criză și Respiro Băbeni……….........…..19.459,00 lei.
Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare, transferuri
cu titlu gratuit, venituri din producție proprie
În perioada raportată, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a beneficiat de donaţii
şi sponsorizări, respectiv transferuri cu titlu gratuit, în bunuri în valoare
totală de 126.488,95 lei, din care:
- alimente ......................................................................7.821,97 lei;
- medicamente şi materiale sanitare .............................3.276,74 lei;
- obiecte de inventar.....................................................20.555,22 lei;
- alte materiale...............................................................3.523,40 lei;
- mijloace fixe…………………………………………......91.311,62 lei.
Donaţiile/sponsorizările în bunuri, respectiv trasferurile cu titlu
gratuit, au fost efectuate de:
- lei - S.C. Rodasim S.R.L....................................................
182,08 lei
- Act For Tomorrow....................................................... 7.140,00 lei
- Asociația Filantropică ”Floarea darurilor”...................
1.098,82 lei
- Liga Femeilor Creștine................................................
660,71 lei
- S.C. Dover S.R.L.........................................................
551,50 lei
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-

Primăria Stănești.........................................................
S.C. Ascendo S.R.L....................................................
Orange România ........................................................
S.C. Oltchim S.A..........................................................
S.C. Utchim S.R.L........................................................
S.C. Valoris S.R.L.......................................................
S.C. Omicron S.R.L.....................................................
S.C. Master Activities S.R.L........................................
S.C. Armando S.R.L....................................................
S.C. Trudin S.R.L........................................................
Şcoala Generală Strejeşti...........................................
Persoane fizice ...........................................................

91.311,62 lei
549,87 lei
135,17 lei
2.389,54 lei
172,50 lei
510,50 lei
4.335,92 lei
2.140,65 lei
354,10 lei
3.674,77 lei
667,50 lei
10.613,70 lei

De asemenea, până la data de 31.12.2019, s-au înregistrat venituri
din producție proprie în sumă de 1.309,29 lei, din care:
- obiecte de inventar realizate în regie proprie ................ 889,29 lei;
- alimente din producție proprie ....................................... 420,00 lei.
Rezultate obţinute în activitatea financiar - contabilă
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 exerciţiul financiar 2019 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
realizarea următoarelor activităţi ce decurg din obiectivele specifice
asumate:
- elaborarea, în concordanţă cu dispoziţiile legale, a unor note de
fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea includerii în lista
obiectivelor de investiţii a unor cheltuieli de capital, precum şi pentru
implementarea unor proiecte la care instituţia este partener;
- elaborarea listei provizorii a obiectivelor de investiţii cu finanţare
totală sau parţială de la buget în anul 2019, pentru unele lucrări şi dotări
independente aprobate în exerciţiul financiar 2018, angajate în acest
exerciţiu şi decontate în trimestrul I 2019;
- fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru exerciţiul
bugetar 2019, şi ulterior a proiectului de buget pe anul 2019, a listei
obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la buget, cu
repartizarea pe trimestre a bugetului alocat. Demersul a fost finalizat
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odată cu Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.71/18.04.2019 privind
aprobarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de
la buget şi a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază
din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate
din bugetul local, pe anul 2019 şi estimări de anii 2020 -2022;
- formularea de propuneri 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 trimestrul II al anului 2019, cu
suma de totală de 27.720 lei, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.
(2) şi art 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale.
Suma a fost constituită din rambursări de cheltuieli efectuate de către
Fundaţia SERA România pentru lunile aprilie - mai 2019, conform
Convenţiei nr.225/12.06.2017/32523/12.06.2017, care are ca obiect
implementarea, pe raza judeţului Vâlcea, a programului în sprijinul
prevenirii sarcinii nedorite;
- demersuri de rectificare a bugetului instituţiei, materializate prin
fundamentarea şi depunerea memoriilor specifice la Consiliul Judeţean
Vâlcea. Demersurile au fost materializate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 187/28.10.2019 (rectificare negativă cu suma de
362.550 lei), respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.206/19.11.2019 (rectificare negativă cu suma de 7.000.000 lei);
- fundamentarea propunerilor de virări de credite bugetare în cadrul
bugetului instituţiei, aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 732/09.12.2019 privind efectuarea de virări de
credite bugetare la titlul 20 Bunuri şi servicii;
- întocmirea situaţiilor financiare aferente anului 2018, respectiv a
situaţiilor financiare trimestriale, precum şi a tuturor rapoartelor de
activitate aferente acestor perioade;
- transmiterea electronică a formularelor şi rapoartelor aferente
perioadei analizate în sistemul naţional de raportare FOREXEBUG;
- întocmirea lunară a solicitărilor de deschidere de credite
bugetare;
- întocmirea şi transmiterea cererilor lunare de rambursare de
cheltuieli către Fundaţia SERA România,
conform Convenţiei
nr.225/12.06.2017/32523/12.06.2017, care are ca obiect implementarea,
pe raza judeţului Vâlcea, a programului în sprijinul prevenirii sarcinii
nedorite. Contravaloarea acestor cereri de rambursare a fost virată de
către fundaţie în contul specific al ordonatorului principal de credite.
Convenţia a fost finalizată în bune condiţiuni la data de 31.12.2019;
- plăţi către furnizori efectuate corect, la termen şi în limita
creditelor bugetare aprobate;
- plăţi ale salariilor efectuate corect şi în limita creditelor bugetare
aprobate, respectându-se ziua plăţii;
100

- preluarea documentelor corect întocmite, fără întârziere, şi
introducerea datelor în programul informatic;
- au fost întocmite un număr de 4.408 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, pentru
exerciţiul financiar 2019;
- conform Procesului verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor
fixe din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Vâlcea nr. 68957/29.10.2019, comisia
de scoatere din uz a mijloacelor fixe numită prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 117/19.03.2019 a supus aprobării
conducătorului instituţiei scoaterea din uz a mijloacelor fixe pentru care a
fost aprobată, în condiţiile legii, de către ordonatorul principal, scoaterea
din funcţiune;
- cu Procesul-verbal nr. 68958/29.10.2019, au fost aprobate
materialele rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe din
patrimoniul instituţiei;
- cu Procesul-verbal nr. 68743/29.10.2019 a fost aprobată
declasarea, scoaterea din uz şi valorificarea bunurilor materiale de
natura obiectelor de inventar din patrimoniu D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- conform Dispoziţiei nr.715/02.10.2019 privind organizarea în anul
2019 a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, în perioada 01-30 noiembrie 2019 a fost efectuată inventarierea
generală a patrimoniului, prin 16 comisii de inventariere desemnate. În
data de 20.12.2019 a fost aprobat Procesul-verbal nr. 81.484/20.12.2019
privind rezultatele inventarierii anuale a elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea;
- în perioada analizată, au fost depuse la Consiliul Judeţean
Vâlcea, spre analiză şi aprobare, propunerile de scoatere din funcţiune/
de declasare, scoatere din uz pentru o serie de active fixe/obiecte de
inventar;
- 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 gratuităţilor la transportul interurban pentru
persoanele cu handicap de pe raza judeţului Vâlcea şi a dobânzilor
aferente creditelor de care beneficiază persoanele cu handicap, în
condiţiile legii;
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- întocmirea situaţiilor lunare privind necesarul de fonduri pentru
asigurarea gratuităţilor la transportul interurban al persoanelor cu
handicap de pe raza judeţului Vâlcea, precum şi pentru dobânda
asigurată pentru creditele angajate de persoanele cu handicap, în
condiţiile Legii nr.448/2006, republicată, precum şi execuţia bugetară
pentru aceste facilităţi;
- evidenţa convenţiilor privind transportul interurban al persoanelor
cu handicap şi a actelor adiţionale încheiate;
- 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;
- 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;
- aplicarea și respectarea prevederile 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
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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 publice 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 toate proiectele de operaţiuni care au
întrunit condiţiile de legalitate şi regularitate;
- urmărirea convențiilor de colaborare cu O.N.G.-urile; plata
obligațiilor ce decurg din acestea.
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:
 Programarea acţiunilor de atribuire a contractelor de achiziție publică
pe parcursul unui an bugetar;
 Atribuirea contractelor în condiţii de eficacitate și economicitate;
 Urmărirea implementării, derulării și administrării contractelor
încheiate.
Realizări:
 Au fost întocmite documentele specifice activităţii serviciului:
Programul anual al achiziţiilor pubice şi Strategia anuală de achiziţii
publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul
instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate;
 Au fost întocmite documentaţiile de atribuire şi documentele-suport;
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 S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza
proceselor verbale de evaluare şi a rapoartelor procedurii, prin
încheierea contractelor de achiziţie publică;
 S-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice,
document cu caracter obligatoriu;
 Au fost organizate 16 proceduri de achiziţii cu publicare pe SEAP, din
care: 13 proceduri simplificate atribuite, 1 procedură simplificată
anulată şi 2 negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de
participare (art.104, alin(1), lit. c) din Legea 98/2016);
 Au fost inițiate și atribuite on line prin catalogul electronic SEAP 397
achiziții directe;
 Au fost realizate 108 achiziţii directe, în temeiul art.43, alin.3 din H.G.
395/2016 actualizată;
 S-au întocmit şi urmărit 91 de contracte de achiziţie publică.
 S-a monitorizat implementarea contractelor de achiziţie publică
încheiate pentru anul 2019.
Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare
Obiective propuse:
 Menținerea şi administrarea în bună stare a patrimoniului instituţiei;
 Eficientizarea activităţii de aprovizionare cu bunuri şi servicii pentru
buna funcţionare a aparatului propriu şi a serviciilor sociale.
Realizări :
În conformitate cu obiectivele Serviciului Administrativ, Patrimoniu,
Tehnic și Aprovizionare, în anul 2019 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 (lemn și motorină) 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 efectuat revizii și autorizări ISCIR pentru centralele termice din
dotarea centrelor rezidențiale subordonate;
 au fost efectuate lucrări de intervenții în regim de urgență, realizate în
regie proprie, la sediul administrativ și unitățile din subordine astfel:
lucrări de zugrăvit, lucrări de înlocuire și reparații coloane de apă caldă
și rece, lucrări de refacerea unor instalații sanitare, lucrări de reparații
la instalațiile electrice.
 s-a asigurat transportul personalului implicat în activitatea de
monitorizare a cazurilor sociale;
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 s-a asigurat transportul beneficiarilor de servicii sociale la unitățile
medicale, în vederea evaluării stării de sănătate;
 s-a completat parcul auto cu o autospecială necesară transportului
persoanelor cu handicap locomotor;
 s-au realizat inspecții și revizii tehnice periodice la mijloacele auto din
parcul comun;
 s-a urmărit derularea contractelor de utilități;
 s-au executat lucrări (tratamente) de întreținere a pomilor fructiferi din
incinta centrelor subordonate D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
 s-au executat verificările cerute legal pentru siguranța în exploatare a
rețelelor de gaze naturale;
 s-au întocmit documentații tehnice, caiete de sarcini, referate de
necesitate și oportunitate, procese verbale de recepție la terminarea
lucrărilor, procese verbale de recepție finală și procese verbale de
recepție de punere în funcțiune.
La Depozitul Arhivă s-au realizat următoarele activități:
 s-au întocmit listele de inventar și s-a efectuat procedura de
selecționare a documentelor arhivistice pentru următoarele servicii din
cadrul aparatului propiu: Serviciul Resurse umane, Biroul Intervenție în
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, Compartiment
Contabilitate salarizare, Serviciul Finanțe buget, Birou Achiziții publice
și contractare servicii sociale, Serviciul Administrativ, patrimoniu,
tehnic și aprovizionare, Biroul Comunicare, registratură și evaluare
inițială, Serviciul Evidență și plăți prestații sociale;
 s-au aranjat în noua locație dosarele privind instituirea măsurii
plasamentului pentru perioada 1960-2015;
 s-au întocmit listele de inventar și s-a finalizat procedura de
selecționare ale documentelor arhivistice create de către
C.R.P.U.C.A.N.E., Râmnicu Vâlcea, închis în anul 2018;
 s-au întocmit listele de inventar și s-a finalizat procedura de
selecționare la C.R.R.N. nr. 2 Băbeni, lucrare aprobată;
 s-au întocmit listele de inventar și s-a finalizat procedura de
selecționare la CIA Milcoiu, lucrare neaprobată;
 s-au întocmit liste de inventar și s-a lucrat la procedura de selecționare
a documentelor arhivistice din cadrul aparatului propiu la următoarele
servicii: C.R.R.N.nr.1 Băbeni, C.R.R. Băbeni, lucrare aprobată;
 au fost triate și reorganizate pe rafturi dosarele medicale și
administrative ale persoanelor încadrate în grad de handicap, după
finalizarea lucrărilor de reamanajare a spațiilor arhivistice;
 s-au realizat dosare unice de arhivă pentru persoanele adulte cu
handicap decedate, prin atașarea la dosarul medical a dosarului
administrativ, pentru perioada 2009-2018, cu acordul verbal al
responsabilului Serviciului Județean al Arhivelor Naționale – Vâlcea.
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