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I. MISIUNEA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
(D.G.A.S.P.C. Vâlcea) - este instituţie publică cu personalitate juridică, 
înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. Rolul acestei insituţii 
este de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a oricăror persoane, 
grupuri sau comunităţi aflate în nevoi şi are responsabilitatea dezvoltării 
şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile 
identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a 
persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi 
comunitar.

II. OBIECTIVE GENERALE PENTRU ANUL 2020

Pentru anul 2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea şi-a stabilit următoarele obiective generale:
> Dezvoltarea capacităţii administrative;
> îmbunătăţirea colaborării cu serviciile publice de asistenţă socială de 
la nivel local, precum şi cu furnizorii privaţi de servicii sociale acreditaţi, 
în vederea dezvoltării şi diversificării reţelei de servicii sociale;
> Asigurarea informării şi consilierii permanente a persoanelor aflate în 
nevoie în scopul accesării serviciilor sociale;
> Dezvoltarea unui sistem eficient de combatere şi reducere a 
fenomenelor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;
> Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial;
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> Creşterea calităţii vieţii copiilor care beneficiază de măsură de 
protecţie de tip rezidenţial;
> Promovarea adopţiilor;
> Continuarea procesului de dezinstituţionalizare concomitent cu 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţii şi dezvoltarea de 
servicii alternative de sprijin pentru o viaţă independentă şi integrare în 
comunitate;
> Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie;
> Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice;
> îmbunătăţirea sistemului de protecţie, asistenţă şi reintegrare socială a 
victimelor traficului de persoane;
> Eficientizarea procesului de integrare socială şi profesională a tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
>  îmbunătăţirea activităţii privind modul de stabilire şi acordare a 
beneficiilor de asistentă socială;
> Utlizarea eficientă şi eficace a fondurilor alocate, în scopul creşterii 
calităţii serviciilor sociale.

III. INDICATORI DE REZULTAT PROPUŞI PENTRU ANUL
2020

> Implementarea Sistemului de Management al Calităţii, prin proiectul 
"Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul 
Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean Vâlcea;
> Creşterea gradului de competenţe şi abilităţi profesionale ale 
personalului angajat;
> Baze de date care să furnizeze informaţile necesare pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate;
> Menţinerea unui control intern eficient şi eficace;
> Protejarea şi susţinerea intereselor instituţiei;
> Respectarea drepturilor beneficiarilor şi a standardelor de calitate 
pentru servicii sociale;
> Creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii sociale;
> Număr cât mai mic de copii aflaţi în situaţie de sărăcie sau excluziune 
socială;
> Număr redus de copii victime ale abuzurilor de orice tip;
> Diminuarea consecinţelor şi evitarea expunerii copilului la un nou 
abuz;
>Trai decent, stimulativ socio-afectiv pentru copii din centrele 
rezidenţiale;
> Asigurarea intervenţiei cât mai eficiente în vederea abilitării şi 
reabilitării copiilor cu dizabilităţi;
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> Integrarea pe piaţa muncii a tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecţie;
> închiderea a 2 centre de plasament prin achiziţionarea a 4 
apartamente sociale;
> Creşterea numărului de copii adoptaţi;
> 5 centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi
restructurate;
> 5 centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi
reorganizate;
> Reducerea numărului de beneficiari în centrele rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi;
> Servicii sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanei cu 
dizabilităţi şi creşterea capacităţilor de integrare/reintegrare socială;
> Diminuarea amplorii fenomenului de violenţă în familie;
> înfinţarea unei LP pentru victimele violenţei în familie;
>  Creşterea gradului de implicare a vârstnicilor în viaţa comunităţii;
> Asigurarea de asistenţă specializată persoanelor vârstnice;
> Minim 1 cerere de finanţare depusă;
> Minim 1 parteneriat încheiat în vederea depunerii de cereri de 
finanţare;
> 1 campanie anuală de sensibilizare şi informare prin pliante şi 
materiale informative în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie;
> 2 campanii anuale de sensibilizare şi informare prin pliante şi materiale
informative în vederea reducerii riscului de excluziune socială si»
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
> Grad ridicat de informare a populaţiei despre implicaţile traficului de 
persoane/traficul de minori;
> Grad ridicat de informare a populaţiei despre drepturile şi serviciile 
sociale;
> Sprijinirea şi îndumarea metodologică a SPAS-urilor, conform 
legislaţiei în vigoare.

IV. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE Şl REZULTATE OBŢINUTE
4.1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI Şl PROMOVĂRII

DREPTURILOR COPILULUI

în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplineşte 
următoarele atribuţii:i
- 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;
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- 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 Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
- 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 2020, în evidentele instituţiei noastre se 
aflau:
• 905 copii /tine ri sub măsuri de protecţie specială, din care:

S 116 beneficiari de măsuri de protecţie specială în servicii de tip 
rezidenţial;

s  789 beneficiari de măsuri de protecţie specială de tip familial.
• 155 de copii în centrul de zi.

4.1.1. SERVICII SPECIALIZATE PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
7

4.1.1.A. Serviciul management de caz pentru copil

Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de 
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
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copilului de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi 
private.

Obiective propuse:
• îmbunătăţirea colaborării cu serviciile publice de asistenţă socială de 
la nivelul local, precum şi cu furnizorii privaţi de servicii sociale acreditaţi, 
în vederea dezvoltării şi diversificării reţelei de servicii sociale;
• Asigurarea informării şi consilierii permanente a persoanelor aflate în 
nevoie în scopul accesării serviciilor sociale.

Activităţi desfăşurate:
• Efectuare verificări în diverse localităţi de pe raza judeţului Vâlcea, 
evaluarea situaţiei şi întocmirea de rapoarte, constatări, răspunsuri către 
petiţionari: 20 cazuri;
• întocmire rapoarte lunare de vizită la asistenţi maternali profesionişti: 
630;
• întocmire rapoarte lunare de vizită copii aflaţi în plasament la asistenţi 
maternali profesionişti şi plasament familial: 1418;
• Reînnoire atestate asistenţi maternali profesionişti: 75;
• Eliberare atestat asistent maternal profesionist: 1;
• Suspendare atestat asistent maternal profesionist: 1;
• Retragere atestat asistent maternal profesionist: 1;
• întocmire rapoarte vizită copil -  părinte: 58;
• Consiliere părinţi şi copii;
• Instrumentare dosar şi prezentarea în Comisia pentru Protecţia 
Copilului cu propunere de încetare a măsurii de protecţie specială: 60 
cazuri;
• Rapoarte de reevaluare trimestrială a măsurii de protecţie specială 
pentru copii/tineri aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist: 
281;
• Rapoarte de reevaluare trimestrială a măsurii de protecţie specială 
pentru copii/tineri aflaţi în plasament la rude/alte familii/persoane: 538;
• Rapoarte consiliere familie în vederea adopţiei: 89;
• întocmire rapoarte pentru deschiderea procedurii adopţiei: 72;
• Au fost înaintate compartimentului juridic 59 de dosare;
• întocmire referate găzduire copii la asistenţi maternali profesionişti: 12;
• Instrumentare dosar social şi prezentarea în Comisia pentru Protecţia 
Copilului Vâlcea cu propunere de plasament la familie/persoană: 5 
cazuri;
• Instrumentare dosar social şi prezentarea în Comisia pentru Protecţia 
Copilului Vâlcea cu propunere de plasament la asistent maternal 
profesionist: 4 cazuri;
• înlocuirea măsurii de protecţie specială de la asistent maternal 
profesionist la familie/persoană: 31 cazuri;
• înlocuirea măsurii de plasament de la asistent maternal profesionist cu 
plasament la alt asistent maternal profesionist :1 caz;
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• întocmire prezenţă lunară pentru asistenţii maternali profesionişti şi 
evidenţa copiilor aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist, 
pentru Serviciul Resurse Umane.
• întocmire PIP-uri pentru copiii aflaţi sub măsură de protecţie specială:

•/ plasament la persoane/familie/rude: 269;
S plasament la asistent maternal profesionist: 129; 
s  plasament în servicii de tip rezidenţial: 36;

• întocmire anchete sociale la domiciliul părinţilor ai căror copii se află 
sub măsură de protecţie specială: 44;
• întocmire rapoarte înlocuire plasament în regim de urgenţă cu 
plasament la asistent maternal profesionist: 9;
• întocmirea planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi: 55;
• întocmirea rapoartelor de evaluare socială a copiilor cu dizabilităţi în 
vederea încadrării într-un grad de handicap: 5;
• Asistarea unui inculpat minor la sediul IPJ Vâlcea, conform art. 505 din 
Codul de Procedură Penală;
• întocmire rapoarte de evaluare anuală cu privire la activitatea 
asistenţilor maternali profesionişti: 320;
• întocmire rapoarte de monitorizare trimestrială pentru Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială: 3360.

4.1.1.B. Prevenirea separării copilului de părinţi

Centrul de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi

Asigură prevenirea instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi prin 
activităţi educaţionale, 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:
Obiectivele recuperării sunt stabilite prin planul de abilitare- 

reabilitare, în funcţie de diagnosticul copilului.
• S-au aplicat metode şi tehnici specifice de tratament recuperator 
medical;
• Acomodarea beneficiarilor, aplicarea metodelor de tratament specifice 
fiecărui diagnostic;
• Ameliorarea simptomatologiei copiilor cu dizabilităţi;
• Au fost întocmite planuri individualizate de intervenţie specializată 
pentru beneficiari;
• Copiii cu afecţiuni neuromotorii au participat lunar la şedinţe de 
kinetoterapie şi masaj;
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• Copiii cu afecţiuni psihice sau psihomotorii au beneficiat de terapii prin 
învăţare, terapie psihomotrică şi de abilitate manuală, psihoterapie de 
expresie grafică şi plastică, lunar;
• Informarea periodică a părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la 
evoluţia stării de sănătate a copiilor;
• Implicarea părinţilor în procesul de recuperare;
• A fost reevaluată periodic situaţia copiilor;
• Echipa multidisciplinară a reevaluat copiii din punct de vedere psiho- 
socio-medical;
• S-au efectuat consultaţii de specialitate;
• Responsabilul de caz a realizat sesiuni de informare pentru 
părinţi/reprezentanţii legali ai copiilor;
• Au avut loc întâlniri individuale cu psihologul, evaluarea psihologică a 
copiilor şi consilierea psihologică a părinţilor.

Evoluţia numărului de beneficiari
Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

191 102 138 155

Serviciul Casa Materna Troianu

Serviciul Casa “Materna” Troianu este locul în care mama, 
acompaniată de profesionişti, poate să reflecteze şi să clarifice dacă are 
sau nu potenţial, capacitatea de a asigura îngrijirea, creşterea, educarea 
copilului conform nevoilor lui. Prin protecţia în Serviciul Casa “Materna” 
se acordă mamei o şansă de acomodare, de cunoaştere şi de 
consolidare a ataşamentului faţă de propriul copil, asigurându-se condiţii 
de prevenire a instituţionalizării copilului.

în interior, misiunea este focalizată pe primirea unei mame 
împreună cu copilul ei atunci când ea nu mai poate depăşi singură 
dificultăţile cu care se confruntă. Dificultăţile pot fi de natură materială, 
socială, profesională sau relaţională.

în exterior, Serviciul Casa “Materna” acţionează pentru crearea unei 
imagini pozitive mamelor singure cu copii, pentru schimbarea 
mentalităţilor astfel încât să se reducă riscurile izolării şi marginalizării în 
comunitate.

Beneficiarii direcţi ai Serviciului Casa „Materna” sunt cuplurile 
mamă-copil, inclusiv gravida în ultimul trimestru de sarcină, aflate în 
situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa.

Fac obiectul Serviciului Casa „Materna” următoarele categorii de 
beneficiari:
a) mame adolescente;
b) mame singure;
c) mame seropozitive;
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d) mame ce au mai mulţi copii, dintre care cel puţin unul dintre ei să aibă 
vârsta cuprinsă între 0-3 ani;
e) femei însărcinate aflate în ultimul trimestru de sarcină.

Obiective propuse:
• Implementarea şi respectarea standardelor minime obligatorii;
• Asigurarea dezvoltării unui ataşament securizant între mamă şi copil;
• Identificarea modalităţilor de (re)integrare socială şi familială;
• Acordarea serviciilor de evaluare şi consiliere psihologică.

Realizări:
• Consilierea mamelor în vederea depăşirii situaţiei de criză;
• Dezvoltarea capacităţilor parentale;
• Formarea deprinderilor de relaţionare socială şi de comportament 
civilizat;
• îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate;
• Educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă;
• 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 copilului;
• Consiliere individuală în vederea raţionalizării bugetului, 
responsabilizare în ceea ce priveşte stabilitatea financiară şi folosirea 
resurselor existente în mod eficient;
• Susţinerea în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate 
sau stare civilă;
• Facilitarea accesului la alte tipuri şi prestaţii sociale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;
• Participarea beneficiarelor la activităţi de autogospodărire, de 
autonomie personală şi independenţă;
• Desfăşurarea de activităţi ludice, creative, de artterapie;
• Susţinerea copiilor în efectuarea temelor şcolare;
• Monitorizarea evoluţiei şcolare prin menţinerea legăturii cu cadrele 
didactice;
• Supravegherea permanentă a sănătăţii beneficiarilor, administrarea 
tratamentului corespunzător fiecărei afecţiuni;
• Organizarea zilelor de naştere pentru mame şi copii în cadrul centrului;
• Efectuarea triajului epidemiologie atât pentru personal, cât şi pentru 
beneficiari;
• Aplicarea măsurilor de prevenire şi răspândire a Covid 19;
• Izolarea în caz de boli infecto-contagioase, altele decât Covid 19;
• Acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
• întocmirea contractelor pentru acordarea de servicii sociale;
• întocmirea rapoartelor pentru evaluarea/reevaluarea situaţiei minorelor 
din cadrul centrului;
• întocmirea planului individualizat de protecţie;
• întocmirea programului de acomodare;
• Completarea fişei de monitorizare a vizitelor/ieşirilor;
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• întocmirea notei de întâlnire şi intervenţie;
• întocmirea fişei de evaluare socială;
• Monitorizarea şi evaluarea situaţiei privind evoluţia cazului în 
colaborare cu SPAS din cadrul primăriilor de domiciliu;
• Revizuirea procedurilor operaţionale;
• Pregătirea dosarelor şi a documentaţiei pentru licenţierea serviciului.

Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

5 10 7 8

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 246/30.10.2017, în 
cadrul Serviciului Casa Materna Troianu s-a înfiinţat Echipa mobilă de 
prevenire a abandonului.

Obiectiv propus:
• Prevenirea şi 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 85 de persoane;
• 34 de persoane (cazuri noi) au primit măsuri contraceptive;
• S-au efectuat 109 de vizite la medic;
• S-au realizat 272 de vizite în familie;
• 33 de persoane au participat la şedinţe de consiliere în grup;
• 10 persoane au primit măsuri contraceptive după consilierea în grup.

Din cauza restricţiilor impuse pe perioada stării de urgenţă şi stării 
de alertă determinate de pandemia de Covid-19, activitatea Echipei 
mobile de prevenire a abandonului a fost diminuată.

4.1.1.C. Servicii de tip rezidenţial

La 31 decembrie 2020, 116 de copii/tineri beneficiau de măsuri de 
protecţie specială în serviciile de tip rezidenţial ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 
Din cei 116 copii/tineri aflaţi în centrele rezidenţiale din structura 
D.G.A.S.P.C.Vâlcea, 28 de copii au vârste cuprinse între 0 şi 13 ani, iar 
88 copii/tineri au vârste cuprinse între 14 şi 26 de ani.

Din cei 116 beneficiari, 61 sunt încadraţi într-un grad de handicap, 
din care: 45 gradul grav, 4 gradul accentuat şi 12 gradul mediu.
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Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor aflaţi în centrele 
de plasament ale DGASPC Vâlcea la data de 31.12.2019

□  <1 ani
□  1-2 ani
□  3-6 ani
□  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 
31.12.2020, este următoarea:

Nr.
C r t .

Denumire serviciu social Nr. copii 
la 31.12.2020

1. C e n tru l d e  p la s a m e n t  „ A n a ” , R m . V â lc e a 15

2. C e n tru l d e  p r im ire  în  re g im  d e  u rg e n ţă  p e n tru  c o p ilu l a b u z a t,  n e g lija t,  e x p lo a ta t ,  
R m . V â lc e a 0

3. C o m p le x  d e  a p a r ta m e n te  -  L o c u in ţe  d e  t ip  fa m il ia l R m . V â lc e a 2 5

4. C o m p le x  fa m il ia l p e n tru  re c u p e ra re a  c o p ilu lu i c u  d iz a b il i tă ţ i G o ra n u 2 0

5. C e n tru l p e n tru  c o p ilu l c u  d iz a b il i tă ţ i ,  R m . V â lc e a 2 0

6. S e rv ic iu l C a s a  „P in o c c h io ” , B ă b e n i 1 7

7. S e rv ic iu l C ă s u ţă  d e  t ip  fa m il ia l „ N ic o le ta ” , B ă b e n i 12

8. S e rv ic iu l C a s a  M a te rn a  T ro ia n u 7

TOTAL 116

în anul 2020, au intrat sub măsură de protecţie specială în servicii 
de tip rezidenţial 13 copii. Din cei 36 de copii/tineri pentru care a încetat 
măsura de protecţie specială, 15 au dobândit capacitate deplină de 
exerciţiu şi nu mai urmau nici o formă de învăţământ, 2 copii au fost 
plasaţi la asistent maternal profesionist, 2 copii au fost plasaţi la rude, 3 
copii au decedat, 9 copii au fost reintegraţi în familia naturală, iar 5 tineri 
cu dizabilităţi au fost transferaţi în centre pentru persoane adulte.
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Din graficul de mai sus se poate observa că numărul de copii 
instituţionalizaţi a scăzut cu aproximativ 17% în anul 2020.

Pe parcursul anului 2020 su fost închise două centre de 
plasament: Centrul de Plasament "Andreea” şi Serviciul de tip rezidenţial 
pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi Rm. Vâlcea.

Centrul de plasament ”Ana”

Obiective propuse:
• Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, sprijin emoţional şi 
educaţional, consiliere, educaţie non-formală şi informală şi pregătire în 
vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, 
conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar;
• Implementarea noilor standarde minime obligatorii privind serviciile de 
tip rezidenţial (Ordinul nr. 25/2019, anexa I, emis de Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale/ANDPDCA);
• Corectarea şi eliminarea atitudinilor negative din comportamentul 
copiilor prin asigurarea unui climat pozitiv şi sprijin de specialitate 
(educaţional, psihologic şi medical), cât şi pregătirea acestora în vederea 
integrării sau reintegrării familiale;
• Organizarea de evenimente sociale pentru beneficiarii centrului;
• Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor;
• Respectarea drepturilor beneficiarilor, prevăzute de legislaţia în 
vigoare;
• Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii 
angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate;
• Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor;
• Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului;
• Creşterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi 
privesc atât în familie, cât şi în societate în general, precum şi în 
sesizarea încălcării drepturilor lor;
• Creşterea capacităţii copiilor de a lua decizii cu privire la orientarea 
şcolară şi profesională şi dezvoltarea unei cariere corespunzătoare 
calităţilor şi preferinţelor exprimate de aceştia.

Activităţi desfăşurate:
• S-au acordat 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;
• S-au organizat evenimente/activităţi recreative, ludice şi de petrecere 
a timpului liber pentru beneficiarii centrului. Acestea s-au desfăşurat în 
majoritate în incinta centrului din cauza restricţiilor impuse de pandemie. 
Astfel:
- au avut loc antrenamente de fotbal pe terenul sintetic din zona Nord şi 
diferite concursuri sportive desfăşurate în curtea centrului;
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- plimbări în grupuri mici în Parcul Zăvoi şi Mircea cel Bătrân, pe Dealul 
Cetătuia, în mall;
- vizionări de filme la cinema City;
- participarea la diferite activităţi gospodăreşti în cadrul centrului în 
vederea dobândirii deprinderilor de viaţă independentă;
- petreceri cu ocazia diferitelor sărbători şi sărbătorirea zilelor de naştere 
şi onomastice în cadrul centrului;
- participarea la slujbele de duminică la Biserica Sf. Petru şi Pavel sau la 
Biserica Cetătuia;j 7
- cumpărături în oraş;
- concursuri Triviador, Toma Pan, rummy, table, tenis de masă, ghicitori, 
puzzle, Karaoke;
- ateliere de gastronomie, croitorie şi cosmetică;

- reamenajare dormitoare;
- confecţionarea de ornamente pentru primăvară, mărţişoare şi felicitări 
pentru ziua de 8 Martie;
- confecţionarea de ornamente pascale;
- confecţionarea de felicitări de 1 iunie şi participarea la un concurs între 
centre pe această temă;
- picnicuri la iarbă verde şi grătar în curtea centrului;
- confecţionarea de ornamente pentru Crăciun;
- întâlniri ale beneficiarilor cu poliţişti din cadrul Biroului de analiză şi 
prevenire a criminaliţăţii;
- întâlnire cu reprezentanţii ANITP Piteşti;
- participarea beneficiarilor în perioada 01.11.2020-19.11.2020 la diferite 
activităţi informative în cadrul campaniei ”19 zile de prevenire a 
abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”;
- informarea şi instruirea copiilor pe diferite teme (de igienă, prevenire 
boli, etc.), în special pe reguli şi măsuri de prevenire a imbolnăvirii cu 
virusul SarsCov 2.
• Reluarea şi menţinerea legăturilor copiilor cu membrii familiilor lor sau 
cu persoanele de ataşament, prin vizite, învoiri în oraş, găzduiri în 
familie;
• S-au soluţionat două dosare privind înlocuirea măsurii de protecţie 
specială din Centrul de plasament „Ana” la Casa Materna Troian, două 
dosare privind menţinerea măsurii de protecţie specială în Centrul de 
plasament „Ana”, două dosare privind înlocuirea măsurii de protecţie 
specială din Centrul de plasament „Ana” cu plasament familial şi cinci 
dosare privind încetarea măsurii de protecţie la cerere, la dobândirea 
capacităţii depline de exerciţiu;
• Ţinând cont de restricţiile impuse de pandemie, au fost efectuate 7 
deplasări în teren la adresele de domiciliu ale părinţilor sau ale rudelor 
beneficiarilor pentru efectuarea de anchete sociale în vederea reevaluării 
măsurii de protecţie a acestora;
• S-a reevaluat situaţia psiho-socio-medicală a tuturor beneficiarilor 
prezenţi de către echipa multidisciplinară;
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• S-a realizat planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea 
activităţii angajaţilor, pentru a creşte calitatea serviciilor acordate;
• S-a urmărit respectarea drepturilor beneficiarilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi implicarea activă a acestora;
• S-a obtinut licenţa de funcţionare a centrului.i > i

Evoluţia numărului de beneficiari: 
■_ . , ' --------  . . . . - .—---- :Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

22 2 9 15

Serviciul de tip rezidenţial Casa "Pinocchio” Băbeni

Obiective propuse:
• Creşterea calităţii vieţii copiilor care beneficiază de măsură de 
protecţie de tip rezidenţial;
• îmbunătăţirea calităţii managementului serviciului social;
• Creşterea vizibilităţii activităţii serviciului social prin mediatizarea 
activităţilor destinate copiilor.

Activităţi realizate:
• A fost reevaluată periodic situaţia tuturor copiilor (s-au întocmit 
anchete sociale, s-au făcut vizite la domiciliul aparţinătorilor, contacte 
telefonice, corespondenţă);
• Au fost întocmite planurile individualizate de intervenţie şi planurile de 
intervenţie specifică pentru beneficiari;
• Toţi copiii din centru au fost reevaluaţi psiho-socio-medical de către 
echipa multidisciplinară;
• S-au efectuat consultaţii medicale de specialitate şi consultaţii 
intercurente;
• Au fost asigurate instruiri/informări ale personalului şi beneficiarilor cu 
privire la măsurile de prevernire ale contaminării cu noul Coronavirus.
« Beneficiarii Serviciului de tip rezidenţial Casa “Pinocchio” au participat 
la următoarele activităţi şi proiecte:
- activităţi sportive pentru dezvoltarea spiritului de echipă, competitiv şi 
fair play-ului;
- şcoala on-line, în condiţiile pandemiei de coronavirus;
- activităţi de dezvoltare a comportamentelor sociale pozitive;
- vizionare TV, karaoke, lectură ;
- activităţi cu caracter educaţional privind conştientizarea măsurilor care 
trebuie luate pentru a menţine o igienă corespunzătoare, având ca 
obiectiv prevenirea bolilor contagioase;
- zilnic, copiii sunt încurajaţi să desfăşoare activităţi gospodăreşti 
(implicarea în efectuarea curăţeniei în dormitoare, spaţiile comune, 
pregătirea sălii de mese pentru servirea hranei);
- organizarea meselor festive cu ocazia sărbătoririi zilelor de naştere şi
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onomastice ale copiilor;
- sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
- activităţi instructiv/educative în spaţiul on-line ;
- activităţi de înfrumuseţare a centrului (vopsit mobilier exterior, tundere 
gazon, etc.);
- activităţi de igienizare a spaţiilor comune, a spaţiilor exterioare, în 
contextul pandemiei de covid-19;
- Participarea la implementarea proiectului "Education Meets Tehnology”
-  dotarea cu laptopuri pentru şcoala online - partener Asociaţia Smile şi 
Kaufland România;
- "Adolescenţă fără delincvenţă” şi "Şcoala în siguranţă”- activitate 
desfăşurată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Vâlcea;
- organizarea mesei tradiţionale de Crăciu şi mesei festive de Anul Nou.

Evoluţia numărului de beneficiari:--------- 1----------------------------------------------
Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

19 0 2 17

Serviciul Căsuţa de tip familial "Nicoleta” Băbeni

Obiective propuse:
• Integrarea/reintegrarea copiilor în familie;
• Implementarea şi respectarea standardelor minime obligatorii pentru 
copii aflaţi în sistem rezidenţial;
• Creşterea calităţii seviciilor oferite copiilor;
• Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului.

Activităţi desfăşurate:
• Toţi beneficiarii centrului au fost reevaluaţi psiho-socio-medical, de 
către echipa multidisciplinară;
• S-a realizat monitorizarea medicală a copiilor prin vizite la medicul de 
familie sau în centru;
• S-au efectuat 42 de consultaţii de specialitate de neuropsihiatrie 
pediatrică şi 7 consultaţii stomatologice;
• Toţi copiii au fost înscrişi la şcoală;
• Reluarea şi menţinerea legăturilor copiilor cu membrii familiilor lor sau 
cu persoanele de ataşament. S-au realizat întâlniri ale copiilor cu 
familia/persoane de ataşament: 3 vizite în centru şi 5 anchete sociale;
• S-au realizat instruiri ale personalului cu privire la serviciile sociale 
oferite în căsuţe de tip familial şi la respectarea normelor de prevenire a 
infecţiei cu covid;
• Au fost organizate activităţi de recreere şi socializare pentru 
beneficiarii centrului:
- s-a organizat sărbătorirea zilelor de naştere şi onomastice ale copiilor;
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- copiii au participat la sărbătorirea Paştelui şi a zilei de 1 Iunie prin 
confecţionarea de ornamente şi felicitări;
- împodobirea bradului de Crăciun şi decorarea căsuţei în spiritul 
sărbătorilor de iarnă.
• S-a obtinut licenţa de funcţionare a serviciului.

j > j

Evoluţia numărului de beneficiari:________i------------------- -------------------------------------------
Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

10 2 0 12

Centrul pentru copilul cu dizabilităţi Rm. Vâlcea

Obiective propuse:
• Implementarea şi respectarea standardelor minime obligatorii pentru 
pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul 
de protecţie specială;
• Integrarea/reintegrarea copiilor în familie;
• Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului.

Activităţi desfăşurate:
• Beneficiarii centrului au fost reevaluaţi psiho-socio-medical, de către 
echipa multidisciplinară;
. Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională în 
cadrul Centrului de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu 
dizabilităţi;
• S-au făcut demersuri pentru orientarea şcolară a copiilor;
• S-a realizat înscrierea copiilor la şcoală şi la grădiniţă. în prezent, sunt 
şcolarizaţi 8 copii (2 la Şcoala nr.13 din Rm. Vâlcea, 4 la Centrul şcolar 
Bistriţa, 1 la liceu şi unu la grădiniţă);
• Toţi copii au fost înscrişi la medicul de familie;
• Au fost organizate activităţi de recreere: jocuri în spaţiul de joacă din 
interiorul şi exteriorul centrului;
• Au fost asigurate condiţiile pentru desfăşurarea cursurilor online; copii 
fiind monitorizaţi de către personalul de specialitate;
• S-au întocmit dosarele pentru încadrarea copiilor într-un grad de 
handicap;
• S-a realizat monitorizarea medicală a copiilor prin vizite la medicul de 
familie sau în centru;
• Au fost întocmite documentele necesare eliberării cărţilor de identitate;
• Instruirea permanentă a salariaţilor privind prevenirea răspândirii şi 
infectării cu virusul SARS-CoV- 2;
• Au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor procedurile operaţionale, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul de conduită etică şi 
deontologie profesională a personalului contractual.
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Evoluţia numărului de beneficiari:
_______________1— ----------------------------- ----------- --------------------------------------------------- T -------------

Existent
01.02.2020

Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

21 6 7 20

Complexul familial pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi
G ora nu

Misiunea Complexului familial pentru recuperarea copilului cu 
dizabilităţi Goranu constă în asigurarea unui cadru familial de dezvoltare, 
găzduire, îngrijire, protecţie, educaţie nonformală şi informală, sprijin 
emoţional, consiliere, integrare/reintegrare familială, asistenţă de 
specialitate în scopul învăţării şi dezvoltării deprinderilor de viaţă 
independentă, în funcţie de afecţiunile neuropsihice şi locomotorii ale 
copiilor.

Obiective propuse:
• Implementarea şi respectarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidenţial;
• Creşterea calităţii vieţii copiilor care beneficiază de o măsură de 
protecţie de tip rezidenţial.

Activităţi realizate:
• Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor 
de către echipa multidisciplinară;
• Educaţie pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor de viaţă 
independentă;
• S-au întocmit 17 proceduri de lucru la nivelul serviciului, acestea fiind 
prelucrate cu salariaţii;
• S-au întocmit planurile individuale de protecţie, planurile de intervenţie 
specifică şi fişele de evaluare medicală pentru toţi copiii, 12 fişe 
psihologice, 8 rapoarte de psihodiagnostic şi s-a întocmit profilul educativ 
pentru 20 de copii;
• Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională: 
stimulare senzorială şi proprioceptivă, ludoterapie, meloterapie, 
psihomotricitate;
• Au fost întocmite documentele necesare eliberării cărţilor de identitate 
pentru doi beneficiari;
• Au fost organizate activităţi de recreere: jocuri în spaţiul de joacă din 
interiorul si exteriorul centrului;
• S-au efectuat 20 consultaţii de neuropsihiatrie pediatrică;
• Au fost organizate mese festive ocazionate de zilele onomastice, 
sărbătorile pascale şi sărbătorile de iarnă;
• S-au întocmit documente specifice activităţii administrative a centrului;
• S-a realizat igienizarea interioară şi exterioară a centrului prin lucrări 
de zugrăvire, vopsire, reparaţii pereţi interiori şi exteriori;
• Au fost făcute verificări specifice apropierii sezonului rece: umplerea
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instalaţiei de încălzire şi verificarea acesteia, reparaţii la instalaţia 
sanitară, verificarea centralelor termice, verificarea instalaţiei electrice, 
asigurarea cazarmamentului adecvat sezonului rece;
• S-au înlocuit jgheaburi şi burlane degradate la cele două căsuţe;
• Au fost înlocuite uşile vechi, din lemn, degradate, din căsuţa nr. 2 cu 
uşi de termopan, totodată făcându-se reparaţii la ferestrele din termopan;
• S-au efectuat şedinţe de instruire cu angajaţii centrului şi a fost 
monitorizată în permanenţă activitatea desfăşurată de aceştia;
• Au fost efectuate lucrări de întreţinere şi amenajare a spaţiului verde 
aferent centrului şi s-au achiziţionat ghivece cu flori pentru 
înfrumuseţarea centrului;
• Au fost asigurate materiale de protecţie pentru salariaţi: măşti şi halate 
de unică folosinţă, dezinfectanţi de mâini şi suprafeţe, viziere, capişoane, 
botoşei, etc;
• S-au reactualizat fişele de post ale angajaţilor şi au fost evaluate 
performanţele profesionale ale acestora.

Evoluţia numărului de beneficiari:
____________i------------------------------- — i-------------------------------------------------- --------------

Existent
01.01.2020

Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

20 1 1 20

Complexul de apartamente - Locuinţe de tip familial
Rm. Vâlcea

Complexul de apartamente -  Locuinţe de tip familial Rm. Vâlcea 
asigură accesul copiilor/tinerilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii 
lor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire 
în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. De 
asemenea, asigură integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 
peste 18 ani care nu îşi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în 
propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluderii sociale.

Complexul de apartamente - Locuinţe de tip familial asigură 
condiţiile necesare pentru o viaţă independentă a tinerilor, precum şi 
susţinere financiară pentru tinerii care urmează o formă de învăţământ la 
zi, în vederea prevenirii abandonului şcolar.

Obiective propuse:
• Integrarea/reintegrarea în familie a tinerilor;
• Formarea deprinderilor de viaţă independentă;
• Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor;
• Organizarea de evenimente pentru beneficiarii serviciului;
• Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor.

Realizări:
• 9 tineri au fost integraţi socio -  profesional;
• 5 tineri cu dizabilităţi au fost transferaţi în centre pentru persoane
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adulte;
• S-au organizat activităţi de dezvoltare personală şi socializare în cadru 
restrâns, respectând restricţiile impuse de pandemia de COVID-19;
• A fost reevaluată periodic situaţia tuturor tinerilor (întocmire anchete 
sociale, contacte telefonice, corespondenţă, monitorizarea situaţiilor 
şcolare);
• Dezvoltarea comportamentelor sociale pozitive ale tinerilor;
• Activităţi cu caracter educaţional privind conştientizarea măsurilor care 
trebuiesc luate pentru a menţine o igienă corespunzătoare având ca 
obiectiv prevenirea bolilor contagioase;
• Zilnic, tinerii sunt încurajaţi să desfăşoare activităţi gospodăreşti 
(implicarea în efectuarea şi menţinerea curăţeniei spaţiului de locuit, 
îndrumare de către educatori în pregătirea hranei, responsabilizare cu 
privire la diverse activităţi gospodăreşti);
• Căutarea locurilor de muncă pentru tineri prin intermediul ofertelor 
săptămânale de pe site-ul A.J.O.F.M. Vâlcea şi a altor anunţuri specifice 
de pe platformele specializate;
• Toţi tinerii au participat la cursurile şcolare online, fiind monitorizaţi de 
către educatori;
• Instruirea permanentă a tinerilor privind prevenţia răspândirii şi 
infectării cu SARS-CoV- 2;
• Susţinerea şi indrumarea psihologică, consiliere propusă şi realizată 
de psihologul serviciului, atât prin şedinţe de consiliere în cabinetul 
psihologic, cât, şi consiliere telefonică şi online.

La 31 decembrie 2020, în Complexul de apartamente - Locuinţe de 
tip familial Rm. Vâlcea se aflau 25 de tineri, din care:
- 3 tineri cazaţi în căminele facultăţilor din centrele universitare;
- 22 de tineri în apartamentele sociale ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

25 13 13 25

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

în anul 2020 a continuat colaborarea cu Fundaţia "Inimă pentru 
Inimă”, în baza Convenţiei de colaborare nr. 4771 din 31.01.2019, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 8 din 31 ianuarie 
2019.

Potrivit prevederilor convenţiei, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea asigură suport financiar, 
reprezentând costurile parţiale de întreţinere pentru maxim 42 de copii şi 
tineri proveniţi din centrele rezidenţiale publice.
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Fundaţia "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 31.12.2020, 32 de copii şi tineri beneficiau de măsuri de 
protecţie specială -  plasament la Fundaţia "Inimă pentru Inimă”. 

Repartizarea copiilor în serviciile fundaţiei se prezintă astfel:
- 9 copii în Centrul de Socializare şi Reintegrare Socio-Profesională Rm. 
Vâlcea;
-10  copii în Centrul de Integrare Socio-Profesională Ocnele Mari;
- 10 copii în Centrul de Socializare şi Integrare Socio-Profesională 
Copăcelu;
- 3 copii în Serviciul de integrare socio-profesională Rm.Vâlcea - 
apartamente sociale, locaţia I.

4.1.1.D. SERVICII DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL 
-  plasament la rude/alte familii/persoane, plasament la asistent

maternal profesionist -

La data de 31.12.2020, în judeţul Vâlcea, 789 de copii beneficiau 
de măsuri de protecţie specială de tip familial. Dintre aceştia:
• 283 plasament la rude până la gradul IV;
• 124 plasament la alte familii/persoane;
• 382 plasament la asistent maternal profesionist.

Măsurile de protecţie de tip familial ocupă un loc important în 
ansamblul măsurilor de protecţie dispuse îm cazul copiilor aflaţi în 
dificultate (74,5%).

Reprezentarea grafică a copiilor beneficiari de măsuri de 
protecţie de tip familial la data de 31.12.2020

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;
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• Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate;
• Integrarea/reintegrarea copilului în familia naturală;
• Promovarea serviciilor sociale oferite.

Realizări:
• Pentru 53 de copii s-a instituit plasamentul la rude/alte famili/persoane;
• 13 copii au fost reintegraţi în familia naturală;
• Pentru 43 de tineri s-a încetat măsura de protecţie specială -  
plasament la rude/alte familii/persoane, deoarece au dobândit capacitate 
deplină de exerciţiu şi nu mai urmau nici o formă de învăţământ;
• Pentru 1 copil s-a înlocuit măsura de plasament la rude/alte 
familii/persoane cu plasament la asistent maternal profesionist;
• 2 copii au fost transferaţi în alt judeţ;
• 1 tânăr a fost transferat înt-un centru pentru persoane adulte;
• 2 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei;
• 3 copii au fost adoptaţi.

Evoluţia numărului de copii afaţi în plasament familial la rude sau alte 
familii/persoane la 31.12.2020, comparativ cu 31.12.2019

plasam, rude plasam. F/P

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:
• A fost atestat 1 asistent maternal profesionist;
• Au fost reatestaţi 75 de asistenţi maternali profesionişti;
• S-a suspendat un atestat de asistent maternal profesionist:
• S-a retras un atestat de asistent maternal profesionist;
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• S-a instituit plasamentul la asistent maternal profesionist pentru 34 de 
copii, care fie au fost abuzaţi, neglijaţi sau abandonaţi în unităţi sanitare 
de către părinţi, fie au beneficiat de măsuri de protecţie în centre de 
plasament publice sau private sau au fost în plasament la rude/alte 
familii;
• 20 de copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei;
• 3 copii au fost adoptaţi;
• 29 de copii au fost plasaţi la familii/persoane;
• 2 copii au fost plasaţi într-un serviciu de tip rezidenţial;
• 11 copii au fost reintegraţi în familia naturală;
• Pentru 7 tineri s-a încetat plasamentul la asistent maternal profesionist 
deoarece au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi nu mai urmau 
nici o formă de învăţământ;
• 6 copii au fost plasaţi la rude până la gradul IV;
• Au fost întocmite rapoarte de vizită la asistenţi maternali profesionişti şi 
rapoarte de vizită la copiii aflaţi în plasament la asistenţii maternali 
profesionişti. 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.

Evoluţia numărului de beneficiari:
-------------------------1------------------------------------- — -------------------------------------------------------------------------

Existent
01.01.2020

Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

426 34 78 382

La data de 31.12.2020, 264 de asistenţi maternali profesionişti 
aveau în plasament copii, iar după mediul de provenienţă erau distribuiţi 
astfel:

- urban: 90;
- rural: 174.

Fiecare asistent maternal profesionist are în plasament unul, doi, 
trei sau mai mulţi copii.
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Distribuţia asistenţilor maternali profesionişti în funcţie de numărul de copiii pe care îi
au în plasament la finalul anului 2020

Dintre cei 382 de copii aflaţi în plasament la asistent maternal 
profesionist, 68 erau copii cu dizabilităţi.

Copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist la 31.12.2020

4.1.2. ADOPŢIA

Promovarea adopţiei naţionale este prioritară în domeniul protecţiei 
drepturilor, 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 adopţii şi postadopţii

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;

22



• 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 permanent;
• Asigurarea respectării dreptului copilului adoptat la un statut egal în 
cadrul familiei şi o îngrijire individualizată şi personalizată.

Realizări:
în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se află 208 

dosare în diferite etape procedurale administrative ale adopţiei:
- 28 de familii şi 6 persoane atestate ca apte să adopte;
- 3 cereri de atestare ca familie aptă să adopte;
- 90 de copii pentru care s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei 
interne -  6 copii se află în încredinţare în vederea adopţiei (5 copii se 
află în încredinţare în vederea adopţiei la familii/persoane cu domiciliul în 
alte judeţe), 18 copii sunt clasificaţi pentru adopţie naţională, iar 66 de 
copii sunt clasificaţi pentru adopţie internaţională;
- 30 de copii se află în etapa de monitorizare post-adopţie;
- 51 de dosare cu propunere de deschidere a procedurii adopţiei interne 
înaintate de Serviciul Management de Caz pentru Copil;
- 14 dosare pentru care s-a dispus încuviinţarea adopţiei de către 
Tribunalul Vâlcea.

în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 au fost întocmite 525 de 
adrese către persoane/familii/instituţii pentru soluţionarea cazurilor aflate 
în evidenţa compartimentului, 27 de petiţii au fost soluţionate în termen 
legal, s-au întreprins activităţile specifice pentru evaluarea 
familiilor/persoanelor care au solicitat obţinerea atestatului pentru 
adopţie, au fost realizate 42 de şedinţe de informare prealabilă a 
persoanelor/familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, s-au elaborat 
150 rapoarte de monitorizare post-adopţie, s-au întreprins demesurile 
prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii adopţiei interne pentru 
copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Management de Caz pentru Copil, 
precum şi pentru realizarea procesului de potrivire a copiilor adoptabili 
aflaţi în evidenţa DGASPC Vâlcea sau a altor direcţii, s-au realizat toate 
demersurile prevăzute de lege pentru dosarele aflate în diferite etape 
procedurale ale adopţiei şi au fost susţinute 5 cursuri pentru asumarea în 
cunoştinţă de cauză a rolului de părinte adoptiv.

4.1.3. COPII CU DIZABILITĂTI»

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

Misiunea Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi 
este identificarea şi evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor cu
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dizabilităţi în vederea încadrării într-un grad de handicap şi/sau 
planificării serviciilor de abilitare şi reabilitare.

Obiective propuse:
• Identificarea copiilor cu dizabilităţi care necesită încadrare în grad de 
handicap ori se solicită accesul la servicii de abilitare şi reabilitare, în 
urma solicitării din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a 
referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a 
specialiştilor care vin în contact cu copii cu dizabilităţi. precum şi a 
sesizărilor din oficiu;
• 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 şi părinţii/reprezentantul legal, 
au fost informaţi şi consiliaţi părinţii/reprezentantul legal pe parcursul 
procedurilor;
• A fost efectuată evaluarea/reevaluarea complexă a unui număr de 
1294 de copii cu dizabilităţi, dintre care:
- 1176 copii aflaţi în familia naturală;
- 59 de copii aflaţi sub măsură de protecţie specială la asistent maternal 

profesionist;
- 14 copii aflaţi sub măsură de protecţie specială la familie/persoană;
- 21 de copii aflaţi sub măsură de protecţie specială la rude;
- 24 de copii aflaţi sub măsură de protecţie specială în centrele de 

plasament.
Din cei 1294 de copii evaluaţi în cursul anului 2020, 914 copii s-au 

prezentat la reevaluare, iar 380 de copii au fost cazuri noi.
Cei 380 de copii care s-au prezentat pentru prima dată în Serviciul 

de evaluare complexă sunt distribuiţi după gradul de handicap astfel:
- gradul de handicap grav: 79 cazuri;
- gradul de handicap accentuat: 23 cazuri;
- gradul de handicap mediu: 273 cazuri;
- gradul de handicap uşor: 5 cazuri.

La data de 31.12.2020, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă 
a copilului cu dizabilităţi erau 1953 de copii cu handicap, distribuiţi după 
gradul de handicap astfel:
- Grad de handicap grav -  1026 copii;
- Grad de handicap accentuat -  170 copii;
- Grad de handicap mediu -  744 copii;
- Grad de handicap u ş o r - 13 copii.
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Reprezentarea grafică a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa DGASPC Vâlcea la
data de 31.12.2020

• 17 copii au fost evaluaţi în vederea recuperării;
• Au fost întocmite rapoartele de evaluare complexă şi planurile de 
abilitare/reabilitare pentru copiii evaluaţi/reevaluaţi în anul 2020;
• Au fost prezentate în Comisia pentru Protecţia Copilului cazurile 
solicitate de membrii acesteia;
• A fost asigurat managementul de caz pentru copiii cu dizabilităţi din 
familie aflaţi în evidenta serviciului;
• S-au făcut verificările şi s-au întocmit răspunsurile la sesizările primite;
• S-a realizat transferul dosarelor solicitate de alte judeţe;
• S-au transmis adrese de informare către autorităţile publice locale de 
la nivelul judeţului şi către părinţi/reprezentantul legal al copilului cu 
privire la realizarea demersurilor necesare pentru întocmirea completă a 
dosarului în vederea evaluării complexe şi încadrării copiilor cu dizabilităţi 
într-un grad de handicap;
• S-au întocmit documentele privind controlul intern managerial la nivelul 
serviciului;
• S-au organizat întâlniri de informare/instruire a autorităţile publice 
locale de la nivelul judeţului;
• Au fost arhivate dosarele aflate în evidenţa serviciului;

în ceea ce priveşte reţeaua de servicii destinate copiilor cu 
dizabilităţi, la nivelul judeţului Vâlcea se remarcă o pondere redusă şi o 
insuficientă dezvoltare a acestui tip de servicii raportat la numărul de 
copii cu dizabilităţi şi la nevoile acestora. Se impune întocmirea unei hărţi 
a serviciilor specializate publice şi private de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES din cele trei 
sisteme implicate: protecţia drepturilor copilului, sănătate şi educaţie.

Având în vedere diversitatea şi complexitatea problematicii, se 
impune înfiinţarea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de 
interes local, a serviciilor educaţionale şi de sănătate pentru copiii cu 
dizabilităţi şi familiile acestora la nivel de municipiu, oraş, comună sau 
regiune a judeţului Vâlcea. De asemenea, este necesară înfiinţarea de 
urgenţă, la nivel de judeţ sau regiune, a unui centru medico-social pentru
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copiii cu probleme neuro-psihice grave şi înfiinţarea unei echipe mobile 
pentru copiii cu dizabilităţi, organizate în cadrul unei structuri/serviciu 
suboerdonat D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

4.1.4. PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
îndeplineşte următoarele atribuţii:
- 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 administrativ- 
teritorială în care funcţionează;
- identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă 
domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
- realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi 
raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Centrul pentru victimele violenţei în familie

Centrul pentru victimele violenţei în familie are drept misiune 
generală asigurarea accesului victimelor violenţei în familie, pe o 
perioadă determinată, la servicii de îngrijire, asistenţă, consiliere şi 
recuperare în vederea reintegrării socio -  profesionale.

în interior, misiunea centrului este aceea de a crea un cadru 
necesar depăşirii situaţiei de criză cu care se confruntă victimele 
violenţei în familie. în exterior, Centrul pentru victimele violenţei în familie
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acţionează pentru recuperarea, reintegrarea socio-familială şi refacerea 
integrităţii şi funcţionării familiei actuale sau luarea unei decizii favorabile 
pentru viitorul social al familiei.

Obiective propuse:
• Promovarea valorilor familiale, de înţelegere şi întrajutorare în familie, 
prevenirea şi combaterea violenţei dintre membrii familiei;
• Sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de 
reinserţie socială;
• Monitorizarea situaţiei victimei (mamă-copil/copii) după ieşirea din 
evidenţa centrului.

Realizări:
• Evaluarea situaţiei juridice a beneficiarei şi 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;
• Asistenţă 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 Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea pe site-ul instituţiei;
• Identificarea unei locuinţe cu chirie;
• 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 priveşte stabilitatea financiară şi folosirea resurselor existente 
în mod eficient;
• Deplasări în localitatea de domiciliu/reşedinţă a victimei în vederea 
medierii conflictului din familie;
• Menţinerea legăturii cu membrii familiei naturale/extinse/persoană 
resursă;
• 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 7 plângeri ia poliţie, din care 1 retrasă;
- s-au făcut 2 plângeri penale;
- s-au obţinut 2 certificate medico-legale;
- s-au obţinut 2 ordine de restricţie.
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Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 
anul 2020

Total ieşiri 
anul 2020

Existent
31.12.2020

mame copii mame copii mame copii mame copii
8 7 15 23 21 29 2 1

Repartiţia victimelor violenţei in familie după tipul de violenţă 
în anul 2020

1

40

□  violenţă fizică

■  violenţă psihologică

□  violenţă sexuală

□  violenţă prin 
deprivare/neglijare

Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice
Rm. Vâlcea

Locuinţa protejată găzduieşte victime ale violenţei domestice care 
necesită separarea de agresor şi sprijin pentru tranziţia la o viaţă 
independentă şi asigură victimelor violenţei domestice, pentru o perioadă 
de până la 1 an, cazare, consiliere psihologică, consiliere socială, 
orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru 
tranzitul la o viaţă independentă.

Obiective:
• Promovarea valorilor familiale, de înţelegere şi întrajutorare în familie, 
prevenirea şi combaterea violenţei dintre membrii familiei;
• Sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de 
reinserţie socială;
• Asigurarea evaluării şi consilierii psihologice;
• Consiliere vocaţională;
• Monitorizarea situaţiei victimei după încetarea contractului de găzduire 
timp de 6 luni.

Activităţi realizate:
în anul 2020 s-au realizat următoarele activităţi:

• A fost finalizată amenajarea şi dotarea spaţiului;
• S-a realizat transferul beneficiarilor din locaţia temporar amenajată;
• S-a obţinut licenţa de funcţionare provizorie;
• S-au întocmit minute ale întâlnirilor grupului de lucru;
• S-au întocmit dosarele persoanelor care au solicitat serviciile oferite de 
locuinţa protejată;
• Informare şi sprijin pentru întocmirea actelor de stare civilă;
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• Evaluarea şi consilierea psihologică a victimelor;
• Evaluarea şi consilierea vocaţională a victimelor;
• Consiliere de grup în vederea raţionalizării bugetului, responsabilizare 
în ceea ce priveşte stabilitatea financiară şi folosirea resurselor existente 
în mod eficient;
• Au fost consiliate şi găzduite 10 persoane;
• S-a întocmit raportul de activitate lunar.

4.1.5. COPIII ABUZAŢI, NEGLIJAŢI, EXPLOATAŢI 

Biroul Intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale

Obiective propuse:
• Asigurarea protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi 
exploatării.

Realizări:
în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, Biroului Intervenţie în regim de 

urgenţă în domeniul asistenţei sociale i-au fost referite spre soluţionare 
un număr de 212 sesizări privind situaţia a 320 de copii, după cum 
urmează:
• 39 sesizări privind neglijarea a 74 de copii. în urma verificărilor 
efectuate s-a constatat că sesizările privind neglijarea a 25 de copii au 
fost confirmate, pentru 49 de copii nu s-au confirmat. Dintre cazurile 
confirmate, 23 de copii au fost menţinuţi în familia naturală cu acordare 
de servicii, iar pentru 2 copii s-a instituit o măsură de protecţie specială.
• 13 sesizări privind abuzul fizic exercitat asupra a 21 de copii. în urma 
verificărilor efectuate s-a constatat veridicitatea celor semnalate 
referitoare la 7 copii. Dintre aceştia, 4 copii au fost menţinuţi în familia 
naturală cu acordare de servicii (consiliere psihologică), iar pentru 4 copii 
s-a instituit o măsură de protecţie specială. Referitor la abuzul fizic 
exercitat asupra a 14 copii, aspectele semnalate nu s-au confirmat;
• 1 sesizare privind abuzul sexual la care a fost supus 1 copil. După 
efectuarea verificărilor, s-a constatat că aspectele semnalate s-au 
confirmat, iar copilul a rămas în familie, acesta beneficiind de consiliere 
psihologică acordată de către un psiholog al instituţiei noastre;
• 1 sesizare privind abuzul emoţional asupra unui copil. După 
efectuarea verificărilor, s-a constatat că aspectele semnalate s-au 
confirmat, iar copilul a rămas în familie, acesta beneficiind de consiliere 
psihologică acordată de către un psiholog al instituţiei noastre;
• 8 solicitări de instituire a unei măsuri de protecţie specială pentru 14 
copii (s-a instituit o măsură de protecţie specială pentru 6 copii);
• 23 de solicitări din partea organelor de poliţie/reprezentanţi ai 
parchetului pentru asistarea unui număr de 29 de copii pe parcursul 
audierilor;
• 2 solicitări din partea executorilor judecătoreşti pentru asistare la 
executări silite în vederea respectării şi garantării drepturilor a 2 copii;
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• 38 de adrese referitoare la 40 de copii, prin care instituţiile publice în 
atenţia cărora se afla situaţia copiilor au solicitat efectuarea verificărilor 
necesare pentru soluţionarea cazurilor;
• 20 de solicitări pentru evaluarea psihologică/implementarea unor 
programe de consiliere psihologică pentru 27 de copii;
• 9 sesizări cu privire la 9 copii, prin care se solicită sprijin în vederea 
menţinerii relaţiilor personale dintre părinte şi copil;
• 47 petiţii privind un număr de 50 de copii care au părăsit domiciliul 
părintesc în mod voluntar;
• 1 solicitare privind violenţa domestică asupra unui copil;
• 1 sesizare referitoare la faptul că un copil practică prostituţia;
• 1 sesizare a unui copil al cărui părinte are probleme de sănătate;
• 1 solicitare din partea instanţei de judecată pentru consilierea părinţilor 
unui minor;
• 1 solicitare din partea unui copil pentru decăderea tatălui din drepturile 
părinteşti;
• 1 sesizare referitoare la căsătoria a 2 copii de etnie romă;
• 1 sesizare cu privire la situaţia a 3 copii care nu au reprezentant legal;
• 1 petiţie cu privire la 1 copil care nu deţine certificat de naştere;
• 2 sesizări referitoare la mai mulţi copii care practică cerşetoria;
• 1 adresă privind prestarea de către copii a unor activităţi remunerate în 
domeniile cultural-artistic, sportiv, publicitar şi de modeling.

Pentru soluţionarea cazurilor aflate în atentia Biroului Intervenţie în> j >

regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de specificul 
fiecărui caz, reprezentanţii biroului au efectuat deplasări la domiciliul 
copiilor/rudelor până la gradul al IV-lea inclusiv, la instituţiile de 
învăţământ, cabinete medicale individuale, secţii/posturi de poliţie şi au 
fost întocmite adrese, invitaţii, rapoarte, note telefonice, referate, etc.

în urma verificărilor întreprinse, pentru 12 copii s-au stabilit măsuri 
de protecţie specială.

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 2020, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a fost sesizată cu privire la 
situaţia a 7 copii care erau în risc de abandon în unităţile sanitare. Toţi 
copiii au fost luaţi în plasament de către asistenţi maternali profesionişti.
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Comparativ cu anul 2019, numărul de copii abandonaţi în unităţi 
sanitare în anul 2020 a rămas acelaşi.

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

începând cu luna martie 2006, D.G.A.S.P.C. Vâlcea, în colaborare 
cu autorităţile locale, monitorizează situaţia copiilor ai căror părinţi 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 sfârşitul anului 2020 
de 85 din cele 89 de UAT-uri, se prezintă în felul următor:

Număr de familii în care părinţii 
sunt plecaţi la muncă în 

străinătate
la sfârşitul perioadei raportate

Număr de 
copii la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate

Număr de 
copii aflaţi în 

îngrijirea 
rudelor până 
la gradul IV , 
fără măsură 
de protecţie

Număr de copii cu măsură de protecţie la 
sfârşitul perioadei raportate

Alte situaţii 
(precizaţi)la AMP

în centre de 
plasament 

publice sau 
private

la rude până 
ia gradul IV

la alte 
persoane/ 

familii

- cu  a m b ii p ă rin ţi p le ca ţi la 
m u n c ă  în  s tră in ă ta te 2 3 2 281 2 55 8 0 18 0 0

■ cu  u n  s in g u r  p ă r in te  p le ca t 
la m u n c ă  în  s tră in ă ta te 976 1149 1080 27 8 34 0 0
■ cu  p ă r in te  u n ic  s u s ţ in ă to r  al 
fa m ilie i m o n o p a re n ta le  p le ca t 
la m u n c ă  în  s tră in ă ta te 392 4 26 368 21 3 34 0 0
Total 1600 1856 1703 56 11 86 0 0

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

Distribuţia pe sexe
M F

1856 9 4 7 9 0 9

Distribuţia  cop iilo r a i căro r părin ţi su n t p lecaţi la  m uncă in s tră inătate  p e  grupe de vârstă

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani
5 15 2 44 3 6 3 649 580

4.1.8. COMPARTIMENTUL INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII 
DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE Şl 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 Intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, 

migraţie şi repatriere i s-au referit spre soluţionare 12 solicitări, după cum 
urmează:
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- 3 solicitări din partea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii în vederea verificării şi clarificării situaţiei 
copiilor sosiţi din străinătate împreună cu familia, aflaţi pe teritoriul 
României la data solicitării;
- 3 solicitări din partea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii în vederea transmiterii documentaţiei 
elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1443/2004 privind 
metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea 
măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora, cât şi cu Ordinul 
A.N.P.D.C.A. nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului de anchetă 
socială privind situaţia socio-familială a copilului român aflat neînsoţit pe 
teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sociale a 
lui.

în vederea repatrierii copiilor români identificaţi pe teritoriul altor 
state s-au efectuat 4 anchete sociale şi s-a întocmit documentaţia 
elaborată în conformitate cu prevederile legale.
- 1 solicitare din partea Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Piteşti prin 
care se arăta că un copil în vârstă de 11 ani a fost pus să cerşească în 
parcarea unui supermarket din Rm. Vâlcea în timp ce părinţii îl 
supravegheau dintr-o maşină de lux. Au fost făcute verificări şi s-a 
întocmit un raport de evaluare iniţială privind situaţia copilului;
- 1 solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne - Brigada de 
Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea cu privire la situaţia unui 
copil despre care existau informaţii că s-ar afla în pericolul de a fi scos în 
mod fraudulos din ţară. S-au efectuat verificări şi s-a întocmit un raport 
de evaluare privind situaţia copilului;
- 1 solicitare din partea Ministerului Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional 
şi Cooperare Judiciară - Serviciul cooperare judiciară internaţională în 
materie civilă şi comercială, prin care ne solicită sprijinul în vederea 
obţinerii de informaţii cu privire la situaţia actuală a unui copil. S-au făcut 
verificări şi s-a dat răspuns;
- în ultimul trimestru al anului 2020, Compartimentului Intervenţie în 
situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri i s-au referit spre 
soluţionare 3 solicitări din partea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii în vederea clarificării situaţiei 
minorilor în cauză, care au sosit din străinătate însoţiţi de părinţi, la 
momentul sesizării aceştia fiind pe teritoriul României.

în vederea rezolvării acestor solicitări s-au efectuat verificări si s-au 
întocmit rapoarte de evaluare iniţială privind situaţia minorilor, 
documentaţia fiind elaborată în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.
- în cadrul campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane 
intitulată ”Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea!”, în trimestrul II 2020, 
Compartimentul Intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi 
repatrieri, în colaborare cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de
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Persoane, a desfăşurat activităţi de prevenire (în Centrul de Plasament
"Ana”).
- în luna iulie, reprezentantul Compartimentului Intervenţie în situaţii de 
abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri a participat la o 
videoconferinţă pregătitoare a acţiunii comune privind prevenirea şi 
combaterea faptelor de prostituţie/proxenetism, identificarea de posibile 
victime ale traficului de persoane/minori şi menţinerea unui climat de 
ordine şi siguranţă publică. S-au dezbătut aspecte cu privire la modul în 
care pot interveni şi sprijini instituţiile statului această acţiune, aspecte 
privind informarea şi consilierea posibilelor victime ale traficului de 
persoane, constituirea a două echipe de lucru (una de prevenire şi una 
de combatere);
- în luna septembrie, reprezentantul Compartimentului Intervenţie în 
situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri a participat la 
şedinţa echipei antitrafic în mediul online, având ca scop principal 
întărirea colaborării între instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul 
prevenirii şi combaterii traficului de persoane, precum şi asistenţa 
victimelor.

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI VÂLCEA

Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea este, potrivit legii, organul 
de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Vâlcea, 
cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului.

Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea s-a întrunit în 44 de 
şedinţe în perioada 01 ianuarie -  31 decembrie 2020 şi a dispus 
următoarele:
• reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist: 81;
• eliberarea atestatului de asistent maternal profesioniştii;
• suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist: 1;
• retragerea atestatului de asistent maternal profesionist: 1;
• plasament la asistent maternal profesionist: 4;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist (majori): 1;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist şi 
reintegrarea copilului în familia naturală: 5;
• menţinerea plasamentului la asistent maternal profesionist: 1;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist şi plasament 
la alte familii/persoane: 23;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist şi plasament 
la rude până la gradul IV: 1;
• încetarea plasamentului la asistent maternal profesionist şi plasament 
la Complexul de apartamente - Locuinţe de tip familial Rm. Vâlcea: 1;
• încetarea plasamentului la rude (majori): 14;
• încetarea plasamentului la rude şi reintegrarea copilului în familia 
naturală: 5;
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• menţinerea plasamentului la rude: 15;
• încetarea plasamentului la rude şi plasament la alte rude: 1;
• plasament la alte familii/persoane: 3;
• menţinerea plasamentului la alte familii/persoane: 6;
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane (majori): 18;
• încetarea plasamentului la alte familii/persoane şi plasament la OPA în 
alt judeţ: 1;
• plasament într-un centru de plasament: 1;
• menţinerea plasamentului într-un centru de plasament: 14;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament (majori): 7;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament şi reintegrarea 
copilului în familia naturală: 1;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament şi plasament în 
alt centru de plasament: 2;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament şi plasament la 
asistent maternal profesionist: 1;
• încetarea plasamentului într-un centru de plasament şi plasament la 
Complexul de apartamente - Locuinţe de tip familial Rm. Vâlcea: 9;
• menţinerea plasamentului la Complexul de apartamente - Locuinţe de 
tip familial Rm. Vâlcea: 11;
• încetarea plasamentului la Complexul de apartamente - Locuinţe de tip 
familial Rm. Vâlcea (majori): 6;
• menţinerea plasamentului la Fundaţia "Inimă pentru Inimă”: 1;
• încadrarea copilului în grad de handicap: 1284;
• eliberarea avizului favorabil către Comisia pentru Protecţia Copilului 
din alt judeţ: 2;
• acordarea sumei cu titlu de alocaţie de stat pentru copii, capitalizată în 
contul deschis la Banca Transilvania pe numele copilului: 2;
• prelungirea de drept a valabilităţii certificatelor de încadrare în grad de 
handicap pe perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 
de zile de la încetarea acestei stări pentru copiii încadraţi într-un grad de 
handicap.

Alte activităţi desfăşurate în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului în anul 2020

• Elaborarea Planului de acţiune şi a Planului de activităţi pentru anul 
2020 ale Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea;
• Coordonarea campaniei de prevenire a violenţei în şcoală;
• Organizarea întâlnirii de lucru a membrilor Echipei Intersectoriale 
Locale Vâlcea (2 întîlniri);
• Participarea la emisiunea „Sănătatea Azil”, difuzată de postul de 
televiziune VTV, în cadrul căreia au fost prezentate motivele separării 
copiilor de părinţii lor, etapele procedurale ale adopţiei interne, 
semnificaţia sintagmei „copii greu adoptabili” (din perspectivă legislativă,
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socială şi psihologică) şi modalitatea de accesare a platformei copiilor 
greu adoptabili.

4.2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 
A PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITĂŢI, PROTECŢIEI 

PERSOANELOR VÂRSTNICE Şl A ALTOR PERSOANE AFLATE ÎN
SITUAŢIE DE DIFICULTATE

9

4.2.1. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI

în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplineşte 
următoarele atribuţii:
- 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
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protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în 
baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
- asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa 
independentă;
- asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate 
serviciile şi programele pe care le desfăşoară;
- asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform 
indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Drepturile 
Persoanele cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii 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 dizabilităţi • 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 2020, 5620 dosare, din care: 2353 revizuire la termen, 2424 cazuri 
noi, 788 reexpertizări la cerere, 55 reexpertizări la convocarea 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

Cele 5620 de persoane evaluate au fost încadrate în grad de 
handicap astfel:

. handicap grav: 2876;

. handicap accentuat: 2259;

. handicap mediu: 216;

. handicap uşor: 13;
• boală (nu se încadrează în grad de handicap): 256.
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La 31.12.2020, în judeţul Vâlcea beneficiau de prestaţii sociale 
26.694 de persoane cu handicap neinstituţionalizate, în creştere cu 443 
persoane faţă de 31.12.2019, când se înregistrau 26.251 persoane.

Din totalul celor 26.694 de persoane cu handicap aflate în evidenţa 
Serviciului Evidenţă şi plăţi prestaţii sociale, 24.806 sunt persoane adulte 
şi 1.888 sunt copii.

Pe grupe de vârstă, situaţia se prezintă astfel: 1.888 sunt copii 
(7,07%), 8.885 persoane au vârsta cuprinsă între 18 - 60 de ani 
(33,29%), iar 15.921 persoane au vîrsta de peste 60 de ani (59,64%).

Repartizarea persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în 
evidenţă la data de 31.12.2000, în funcţie de gen:

Serviciul Evidenţă şi plăţi prestaţii sociale

Gen feminin 15.005
Gen masculin 11.689

Total 26.694

Situaţia pe grade a certificatelor de încadrare în grad de handicap, 
valabilă la data de 31.12.2020, este următoarea:

1 -  Deficienţă funcţională gravă 11.338
2 -  Deficientă funcţională accentuată 13.216
3 -  Deficienţă funcţională medie 1.945
4 -  Deficienţă funcţională uşoară 195

Total 26.694

Din cele 11.338 persoane încadrate în gradul grav, 2.584 persoane 
au asistent personal (464 pentru copii şi 2.120 pentru adulţi), iar 5.810 
persoane beneficiază de indemnizaţie de însoţitor (456 pentru copii şi 
5.354 pentru adulţi).

Repartizarea persoanelor cu handicap neinstituţionalizate în funcţie 
de tipul de handicap este următoarea:

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/
SIDA

Boli
rare

Total

5.969 5.797 697 2.838 3.441 1.626 6.205 90 31 26.694

îngrijorător este faptul că 18,98% din totalul persoanelor cu 
handicap îl reprezintă cele cu afecţiuni mintale şi psihice, fapt ce crează 
o puternică presiune asupra sistemului instituţionalizat de protecţie a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi. în prezent, numărul beneficiarilor din 
centrele de recuperare neuropsihiatrică depăşeşte cu mult capacitatea 
de găzduire reglementată de legislaţia specifică.
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Evoluţia numărului de persoane cu handicap din judeţul Vâlcea în ceea ce priveşte 
încadrarea pe tipuri de handicap la 31.12.2020 faţă de 31.12.2019

După structura ocupaţională, din totalul celor 24.806 persoane 
adulte cu handicap, doar 1.250 (5,04%) persoane sunt încadrate în 
muncă, 6.402 (25,81%) sunt persoane fără venituri, iar 17.154 (69,15%) 
sunt beneficiari ai unuia dintre sistemele de pensii (de vârstă, invaliditate 
sau IOVR).

Distribuţia persoanelor adulte cu handicap după structura ocupaţională,
la data de 31.12.2020

□ Persoane adulte cu 
handicap încadrate în 
muncă

□ Persoane adulte cu 
handicap fără venituri

69,15%
■ Persoane adulte cu 

handicap beneficiari 
ai unuia dintre 
sistemele de pensii__

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.

Serviciul Evidenţă şi plăţi prestaţii sociale a urmărit în perioada 
raportată:
- asigurarea accesului persoanelor cu handicap la prestaţii sociale;
- 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;
- respectarea protocolului încheiat cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Vâlcea nr.1159/16.01.2019-2518/16.01.2019 privind 
furnizarea/comunicarea, în condiţiile legii, a datelor, informaţiilor şi 
documentelor necesare privind orice modificare intervenită în situaţia

5,04%
25,81%
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persoanelor cu dizabilităţi, în vederea efectuării plăţilor de prestaţii 
sociale prevăzute de Legea nr.448/2016 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap;
- îmbunătăţirea sistemului de acordare a facilităţilor pentru persoanele cu 
handicap, însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora.

Activităţi desfăşurate:
• S-au transmis către AJPIS Vâlcea, 12 Situaţiii centralizatoare cu 
titularii prestaţiilor sociale şi sumele de plată, stabilite conform art. 58 din 
Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru fiecare prestaţie în parte, în termenul legal;
• S-au eliberat 67.784 bilete de călătorie interurbană gratuită acordate în 
baza legii nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi 549 legitimaţii de călătorie urbană gratuită;
• S-a realizat monitorizarea trimestrială a situaţiei asistenţilor personali;
• Au fost verificate 180 de facturi privind decontarea biletelor speciale 
de călătorie pentru transportul gratuit al persoanelor cu handicap, 
conform art. 24 din Legea 448/2006 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
• Au fost eliberate 1.524 roviniete gratuite pentru persoanele cu 
handicap, conform art. 28 din Legea 448/2006, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;
• Au fost eliberate 12 adeverinţe pentru contractarea creditului în 
vederea achiziţionării unui autoturism;
• S-au eliberat 541 legitimaţii acordate persoanelor cu dizabilităţi în 
conformitate cu Ordinul 1830/30.12.2019.

Compartimentul Management de caz şi monitorizare servicii
sociale

Compartimentul Management de caz şi monitorizare servicii sociale
a desfăşurat următoarele activităţi în anul 2020:» »
• Au fost informate 56 de persoane cu privire la măsurile de protecţie 
de care pot beneficia, precum şi despre serviciile oferite de centrele 
rezidenţiale pentru persoane adulte din subordinea instituţiei noastre;
• 20 de persoane au fost informate şi orientate în ceea ce priveşte 
modalitatea de întocmire a dosarului şi paşii care trebuie urmaţi în 
vederea aplicării unei măsuri de protecţie socială;
• Managerii de caz au făcut demersurile necesare conform legislaţiei în 
vigoare şi au răspuns la sesizările formulate de către 
beneficiarii/personalul din centre, familii, prin acordarea de soluţii optime 
la nevoile identificate;
• S-au efectuat vizite în centrele destinate persoanelor adulte în scopul 
cunoaşterii beneficiarilor, dar şi pentru aplicarea/verificarea respectării 
Standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu handicap, respectiv aplicarea Ordinului nr. 82/2019,
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a Legii 448/2006 republicată, precum şi a Normelor de aplicare a acestei 
legi;
• Alături de ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare, managerii de caz 
au participat la întocmirea următoarelor documente:
- planul personalizat de intervenţie pentru beneficiarii evaluaţi;
- fisele de evaluare a beneficiarilor;»
- fisele beneficiarilor;f 1

- fişele de monitorizare pentru fiecare beneficiar cazat într-un centru;
- fişele de risc ale beneficiarilor (în situaţia în care s-a identificat un risc);
- fişa de supervizare a activităţii de asistenţă socială pentru cazurile care 
prezintă risc ridicat de vulnerabilitate;
• S-au planificat paşii care se vor întreprinde în procesul de 
management de caz împreună cu membri echipei multidisciplinare;
• S-a ţinut evidenţa beneficiarilor/salariaţilor testaţi pentru Covid-19;
• S-a acordat consiliere socială, la cerere, pentru 53 de persoane 
adulte, în vederea creşterii bunăstării beneficiarilor din centrele 
rezidenţiale, precum şi pentru persoanele aflate în familie care se află 
într-o situaţie de risc social sau se confruntă cu riscul 
marginalizării/excluderii sociale;
• S-au întocmit rapoarte privind suspendarea serviciilor pentru 9 
beneficiari din centrele rezidenţiale şi s-au înaintat Compartimentului 
juridic în vederea emiterii dispoziţiei de suspendare a serviciilor;
• A fost revizuită o procedură operaţională şi s-a elaborat o procedură 
operaţională la nivelul compartimentului;
• S-a întocmit documentaţia privind admiterea/încetarea admiterii 
beneficiarilor în centrele rezidenţiale. în acest sens, s-au întocmit 368 de 
referate în baza cărora au fost emise 368 decizii de admitere/încetare 
admitere în centrele pentru persoane adulte cu dizabilităţi, s-au întocmit 
34 de referate în baza cărora s-au emis 34 dispoziţii de 
admitere/încetarea admiterii în Centrul de primire în regim de urgenţă 
pentru persoane adulte Băbeni şi în centrele pentru persoanele 
vârstnice;
• S-a realizat corespondanţă scrisă cu alte D.G.A.S.P.C.- uri în vederea 
preluării unor beneficiari care nu au domiciliul în judeţul Vâlcea;
• S-a purtat corespondenţa cu instituţii din alte judeţe (spital, poliţie) 
pentru clarificarea situaţiei persoanelor găsite şi identificate cu domiciliul 
în judeţul Vâlcea;
• S-a realizat corespondenţa cu instituţii din judeţul Vâlcea (spital, 
poliţie, primării, evidenţa persoanelor) pentru obţinerea documentelor şi 
clarificarea situaţiei beneficiarilor din centrele pentru persoanele adulte;
• S-au efectuat anchete sociale la domiciliul persoanelor care au 
solicitat instituirea unei măsuri de protecţie în servicii de tip rezidenţial;
• în anul 2020 s-au analizat 16 cereri de admitere în serviciile 
rezidenţiale pentru persoane adulte, din care:
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- 12 au fost soluţionate favorabil (11 persoane au fost admise în centre 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi 1 persoană a fost admisă într-un 
centru pentru persoane vârstnice);
- 3 cereri au fost respinse;
-1 persoană a fost îndrumată către un centru de dezalcoolizare.

4.2.1.B. Servicii de tip rezidenţial

în conformitate cu legislaţia în vigoare, D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
urmăreşte să ofere servicii nediscriminatorii şi corespunzătoare nevoilor 
tuturor categoriilor de persoane adulte cu handicap vulnerabile/aflate în 
dificultate, care să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanelor 
asistate în vederea incluziunii sociale a acestora.

în prezent, în structura D.G.A.S.P.C. Vâlcea există un număr de 10 
centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, din care: 9 
centre asigură găzduire permanentă, iar 1 centru asigură găzduire pe o 
perioadă determinată.

în anul 2020, în centrele rezidenţiale pentru persoanele cu 
dizabilităţi aflate în subordinea D.G.A.S.P.C.Vâlcea au fost înregistrate 
11 intrări şi 42 de ieşiri.

Din situaţia prezentată anterior reiese că numărul beneficiarilor a 
cunoscut o scădere cu aproximativ 5,46% faţă de anul anterior.

La 31.12.2020, în centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte 
cu dizabilităţi erau protejate 536 de persoane, astfel:
• 269 persoane în centre de îngrijire şi asistenţă, din care:

S C.I.A. Lungeşti: 50 beneficiari;
S C.I.A. Zătreni: 76 beneficiari;
V C.I.A. Milcoiu: 40 beneficiari;
>4 C.I.A. Bistriţa: 86 beneficiari;
S C.I.A. Govora: 17 beneficiari.

• 264 în centre de abilitare şi reabilitare neuropsihiatrică, din care:
S C.Ab.R. nr. 1 Băbeni: 88 beneficiari;
S C.Ab.R. nr. 2 Băbeni: 84 beneficiari;
S C.Ab.R. nr. 3 Băbeni: 50 beneficiari;
V C.Ab.R. Măciuca: 42 beneficiari.

• 3 beneficiari în Centrul de criză Băbeni.
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Repartizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate 
după gradul de deficienţă, la data de 31 decembrie 2020, este 
următoarea:

Număr total de 
persoane 

instituţionalizate

Gradul
grav

Gradul
accentuat

Gradul
mediu

Gradul
uşor

Fără grad de 
handicap

536 247 245 43 0 1

Centrul de criză şi respiro Băbeni

Obiective propuse:
• Menţinerea potenţialului personal şi prevenirea instituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în situaţii critice de viaţă.

Realizări:
• 17 beneficiari au fost evaluaţi de echipa multidisciplinară; au fost 
întocmite 17 planuri individuale de intervenţie, în funcţie de nevoile 
specifice al fiecăruia. Activitatea de evaluare a beneficiarilor cât şi cea de 
întocmire a planurilor individuale de intervenţie a fost realizată în 
proporţie de 100%.
• Rezidenţii Centrului de criză şi respiro Băbeni au beneficiat de 
tratamente şi consultaţii medicale, atât la nivelul centrului, cât şi în unităţi 
sanitare specializate: s-au făcut 975 de consemnări ale medicului în foile 
de observaţie, două persoane au fost internate în secţia de boli 
infecţioase, o persoană a fost internată la ORL, o persoană a fost 
internată la oncologie, iar o persoană a fost internată într-un spital suport 
covid;
• Asistentul medical s-a ocupat cu asistarea medicului la efectuarea 
investigaţiilor clinice, efectuarea explorărilor funcţionale, realizarea 
investigaţiilor paraclinice uzuale, programarea beneficiarilor pentru 
investigaţii de specialitate, intervenţii în situaţii de urgenţă, monitorizarea 
stării de sănătate a beneficiarilor, completarea documentelor de evidenţă 
a medicamentelor, de evidenţă a pacienţilor şi de observaţie clinică 
medicală, prevenirea creării focarelor de infecţie, sterilizarea 
instrumentelor şi a materialelor, administrarea medicamentelor şi a 
materialelor consumabile, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare 
generale la locul de muncă, precum şi asigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării tratamentelor şi recoltărilor;
• 17 beneficiari au fost evaluaţi şi au primit consiliere socială;
• 7 beneficiari au primit vizite din partea unor membri ai familiei sau a 
unor prieteni;
• 9 beneficiarii au participat la activităţile cotidiene din centru, astfel: 3 
beneficiari au participat activ la asigurarea curăţeniei din curte şi 
întreţinerea spaţiilor verzi, iar 6 beneficiari au participat la activităţile de 
curăţenie din spaţiile comune şi din dormitoare;
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• S-a asigurat prepararea hranei zilnice, respectându-se norma de 
calorii şi diversitatea meniurilor;
• A fost amenajată o cameră de vizită în cadrul centrului;
• Activitatea de management a serviciului social a cuprins: coordonarea 
activităţii centrului, remedierea defecţiunilor apărute (la mobilier, instalaţii 
sanitare, etc.), evaluarea personalului, stabilirea echipei multidisciplinare 
pentru evaluarea beneficiarilor, actualizarea fişelor de post şi întocmirea 
programului de instruire şi formare a personalului.

Evoluţia numărului de beneficiari:

Existent
01.01.2020

Total intrări 
2020

Total ieşiri 
2020

Existent
31.12.2020

14 4 15 3

Centrul de îngrijire şi asistenţă Lungeşti

Obiective propuse:
• Creşterea calităţii serviciilor acordate beneficiarilor;
• Promovarea modelului de îngrijire centrat pe beneficiar;
• Promovarea participării beneficiarilor la viaţa socială.

Activităţi realizate:
• Echipa multidisciplinară a realizat evaluarea beneficiarilor şi a 
identificat pentru fiecare categorie de beneficiari activităţile specifice, în 
funcţie de nevoi (s-au întocmir 59 de planuri personalizate şi 59 de fişe 
ale beneficiarului);
• Beneficiarii C.I.A. Lungeşti au beneficiat de tratamente şi consultaţii 
medicale în funcţie de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât şi 
în unităţi sanitare specializate, şi anume:129 -  psihiatrie, 12 - 
cardiologie, 3 -  chirurgie, 9 - pneumologie, 3 - boli interne;
• Asigurarea unei alimentaţii diversificate şi corespunzătoare sub aspect 
caloric, calitativ şi cantitativ pentru beneficiarii centrului. Pentru 
beneficiarii cu regim alimentar s-a asigurat o alimentaţie adecvată 
fiecărui regim;
• S-a asigurat funcţionarea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet 
kinetoterapie (61 de persoane au beneficiat de serviciile acestor 
cabinete);
• Nu au fost identificate sau semnalate cazuri de abuz sau neglijare 
asupra beneficiarilor;
• Revizuirea şi implementarea planului de îmbunătăţire a mediului 
ambiat (reparaţie mobilier, igenizare spaţii);
• Implicarea beneficiarilor unităţii, în funcţie de gravitatea bolii, la 
amenajarea propriului dormitor (8 persoane cu dizabilităţi implicate);
• îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea gradului de toleranţă 
şi acceptare între beneficiari: consiliere psihologica, terapie de grup,
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terapie cognitivă, terapie comportamentală şi terapie ocupaţională. S-au 
desfăşurat 237 de şedinţe de consiliere;: i
• S-au sărbătorit lunar zilele de naştere ale beneficiarilor, sărbătorile 
pascale şi sărbătorile de iarnă;
• 8 beneficiari au fost implicaţi în activităţi gospodăreşti;
• S-au realizat sesiuni de informare a beneficiarilor cu următoarele 
teme:
- abuzul sau alte forme de tratament degradant;
- menţinerea unui stil de viată sănătos;
- drepturile beneficiarului din centrul rezidenţial;
- respectarea normelor sociale pe perioada învoirii;
- protecţia împotriva torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante;
- măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu Covid-19.
• S-a realizat instruirea personalului şi beneficiarilor cu privire la 
vaccinarea anticovid.

Evoluţia numărului de beneficiari:----------1----------------- --------------------- --------
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
63 2 15 | 50

Centrul de îngrijire şi asistenţă Zătreni

Obiective propuse:
• Implementarea/menţinerea standardelor specifice minime de calitate;
• Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate;
• Creşterea vizibilităţii activităţii serviciului social.> f >

Activităţi realizate:
Activitatea serviciului social s-a desfăşurat în concordantă cu» »

activităţile şi serviciile menţionate în planul individual de intervenţie.
în cadrul C.I.A Zătreni sunt implementate două tipuri de planuri de 

intervenţie:
- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în 

vederea dezvoltării potenţialului personal;
- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în 

vederea menţinerii potenţialului personal.
• în vederea dezvoltării potenţialului personal s-au desfăşurat activităţi 
de kinetoterapie, terapie ocupaţională, artterapie şi psihoterapie;
• în vederea menţinerii potenţialului personal, principalele activităţi şi 
servicii implementate au fost cele din sfera îngrijirii şi asistenţei: 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, sprijin pentru transfer şi
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mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de 
cumpărături, sprijin pentru comunicare.
• S-au desfăşurat activităţi privind îngrijirea stării de sănătate. Rezidenţii 
C.I.A Zătreni au beneficiat de tratamente şi consultaţii medicale, în 
funcţie de diagnostic, atât la nivelul centrului, cât şi în unităţi specializate;
• Beneficiarii au fost sprijiniţi în obţinerea de informaţii cu privire la 
depturile şi facilităţile sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;
• încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a menţine relaţii cu 
familia şi prietenii;
• Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi neglijării tuturor rezidenţilor 
de la nivelul centrului. în anul 2020 nu s-au înregistrat cazuri de abuz, 
neglijare, exploatare asupra beneficiarilor C.I.A Zătreni;
• Din punct de vedere administrativ, activitatea centrului s-a desfăşurat
în următoarele direcţii:»
- asigurarea unui ambient corespunzător în centru, care a presupus: 
reparaţie mobilier, igienizare spaţii, reparaţii grupuri sanitare;
- implementarea un program zilnic privind realizarea curăţeniei în cadrul 
C.I.A. Zătreni;
- s-a asigurat rezidenţilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi 
preferinţele lor şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde 
pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie, oferindu-se meniuri 
complete şi variate;
. Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului
- personalul centrului a fost instruit cu privire la următoarele teme: 
metode de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii; 
respectarea principiului demnităţii umane, măsuri de limitare a 
transmiterii virusului SARS-CoV-2;
- au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor procedurile operaţionale, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul de conduită etică şi 
deontologie profesională a personalului contractual; Carta rezidenţilor.

Evoluţia numărului de beneficiari:t ____
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
90 1 15 76

Centrul de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi Milcoiu

Obiective propuse:
• Reorganizarea centrului rezidenţial de tip vechi pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi;
• Dezvoltarea de servicii specializate pentru persoanele cu handicap;
• Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap;
• Creşterea gradului de informare al beneficiarilor;
• Promovarea participării beneficiarilor la viaţa socială;
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• Dezvoltarea sistemului de management al serviciului rezidenţial.

Activităţi realizate:
• Realizarea de sesiuni de informare a personalului cu privire la
aplicarea următoarelor proceduri operaţionale: recuperarea
beneficiarilor, prevenirea şi combaterea oricăror forme de abuz în rândul 
beneficiarilor şi îngrijirea beneficiarilor;
• S-au întocmit 43 fise de evaluare/reevaluare si 3 fise de evaluare

» t i

iniţială;
• Rezidenţii C.I.A. Milcoiu au beneficiat de tratamente si consultaţii> » >
medicale, atât la nivelul centrului, cât şi în unităţi sanitare specializate. 
Cele 100 de investigaţii realizate la unităţi sanitare specializate sunt 
distribuite astfel: diabet - 9, neurologie - 3, gastroenterologie - 2, medic 
de familie -  175, pneumologie - 1, endocrinologie - 1, ORL -  1, chirurgie
-  1, stomatologie -  5, cardiologie -  4, chirurgie cardiovasculară - 2, 
intervenţie chirurgicală - 1, urologie - 2, dermatologie - 1, ecografie / CT
-  2, oftalmologie - 1, hematologie - 1, internare în spital - 7, recoltări de 
analize -  4, infecţioase - 9, UPU-17;
• S-a asigurat funcţionarea următoarelor cabinete de recuperare 
destinate beneficiarilor: cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet 
kinetoterapie, cabinet art-terapie: 45 de persoane au beneficiat de 
serviciile acestor cabinete;
• S-au întocmit 41 planuri individualizate de asistenţă şi îngrijire, au fost 
încheiate 4 contracte de acordare servicii sociale;
• în perioada raportată au fost înregistrate 28 de vizite primite de 
beneficiarii centrului din partea unor membri ai familiei sau a unor 
prieteni şi 148 de învoiri ale beneficiarilor în comunitate;
• Activităţi de consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă şi 
terapie comportamentală: 620 de şedinţe de consiliere psihologică;
• în funtie de starea de sănătate a cestora, beneficiarii centrului au fost 
implicaţi în activităţi gospodăreşti - 12 beneficiari au participat în mod 
constant la aceste activităţi;
• S-au aplicat 24 de chestionare de satisfacţie pentru beneficiari şi 
aparţinători ai acestora;
• Beneficiarii au participat la activităţi spiritual-religioase (slujbe la 
biserică) şi socializare în comunitatea locală (vizite la magazine, vizite în 
oraş);
• în data de 27.02.2020, beneficiarii au luat parte la manifestarea 
culturală „Primăvară în suflete, speranţă în inimi", ediţia a 11l-a, care s-a 
desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul" din Rm. Vâlcea. 
Programul a cuprins: un spectacol de muzică şi poezie, o expoziţie de 
lucrări grafice, origami, cusături populare realizate de beneficiarii 
centrelor din Zătreni, Lungeşti, Milcoiu, Govora, Măciuca, Băbeni, Bistriţa 
şi ai Centrelor de plasament „Ana” şi " Andreea" din Râmnicu Vâlcea şi 
Casa Pinocchio din Băbeni. Cu această ocazie a fost lansată cartea 
„întru iubire, credinţă şi lumină”, autoare Zenovia Zamfir, luliana Radi,

46



Maria Catană şi dr. Alin Pavelescu. Evenimentul iniţiat de doamna 
Zenovia Zamfir a fost organizat de Liga Femeilor Creştin-Ortodoxe din 
Arhiepiscopia Râmnicului cu binecuvântarea înaltpreasfinţitului 
Arhiepiscop Varsanufie. Cu sprijinul părintelui stareţ, Veniamin, la final 
toţi beneficiarii au participat la o agapă frăţească la mănăstirea Cozia;
• Pentru menţinerea unei atmosfere relaxante, în C.I.A. Milcoiu se 
organizează mese festive cu diferite ocazii, cele mai relevante 
evenimente de acest fel fiind onomasticile beneficiarilor, zilele de 
naştere, sărbătorile pascale şi sărbătorile de iarnă.
• Activităţi de snooezel, de loisir, (jocuri de table, puzzle, lego, rummy), 
audiţii muzicale, terapie de expresie (desen, modelaj, colaj, etc.). în 
spaţiul de ergoterapie şi relaxare s-au desfăşurat şi activităţi de 
confecţionare a obiectelor artizanale din diferite materiale ecologice şi 
reciclabile. De asemenea, sala este dotată cu televizor, cărţi de joc, 
table, şah, rummy şi cărţi pentru lectură, care oferă beneficiarilor diverse 
oportunităţi de petrecere a timpului liber.
• Promovarea serviciilor oferite de C.I.A. Milcoiu prin materiale 
informative care au fost distribuite tuturor persoanelor care au vizitat 
centrul;
• Promovarea în mediul online, a serviciilor oferite de centru prin 
crearea unei pagini de prezentare în reţeaua de socializare Facebook;
• Ca urmare a declanşării pandemiei cauzate de apariţia virusului SARS 
Cov-2, s-a întocmit şi implementat planul de măsuri privind combaterea 
contaminării cu noul coronavirus la nivelul centrului, pe perioada stării 
de urgenţă şi a stării de alertă, şi ori de câte ori este necesar;
• Personalul şi beneficiarii au fost instruiţi cu privire la măsurile de 
prevenire şi combatere a infectării cu Covid-19;
• în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii beneficiarilor, în C.I.A. Milcoiu 
s-au realizat următoarele:
- vopsirea gardului exterior;
- reamenajarea spaţiului verde şi a jardinierelor;
- redecorarea spaţiilor de locuit şi a spaţiilor comune;
- zugrăvirea periodică a interiorului centrului;
- reabilitarea grupurilor sanitare defecte;
- refacerea faţadei clădirii (reparaţii şi zugrăvire).

Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
43 3 6 40

Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa

Obiective propuse:
• Restructurarea centruui rezidenţial de tip vechi pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi;

47



• Crearea premiselor pentru îngrijirea şi asistenţa 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 acestora 
activă în procesul de acordare a serviciilor.

Activităţi realizate:
în anul 2020, activitatea serviciului social s-a desfăşurat în 

concordantă cu activităţile si serviciile menţionate pentru fiecare 
beneficiar în planul personalizat. Au fost asigurate următoarele tipuri de 
activităţi:i
• Activităţi de îngrijire şi asistenţă: 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;
• Activităţi de abilitare/reabilitare: kinetoterapie, artterapie, terapie 
ocupaţională, stimulare psiho-senzorio-motorie;
• Activităţi 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 obţinerea de informaţii cu privire la depturile şi 
facilităţile sociale, conştientizarea necesităţii transferului într-o nouă 
unitate de asistenţă socială, menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi 
optimizare personală; îmbunătăţirea nivelului de pregătire pentru muncă;
• Sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate. Beneficiarii C.I.A. Bistriţa au 
fost monitorizaţi din punct de vedere al sănătăţii de către cadrele 
medicale din centru, în colaborare cu medicul de familie si cu medicii 
specialişti, în vedrea reînnoirii scrisorilor medicale care au stat la baza 
eliberării reţetelor cu medicamentele necesare pentru fiecare beneficiar 
în parte. în cazul în care situaţia a impus-o, beneficiarii au fost investigaţi 
în unităţi sanitare specializate. 47 de persoane au beneficiat de 
consultaţii de specialitate, astfel: boli infecţioase -  13, ortopedie -  3, 
internare în Spitalul Drăgoeşti -  3, boli interne -  29, chirurgie -  4, 
pneumoftiziologie - 1, oftalmologie - 1, neurochirurgie - 1, psihiatrie -1, 
urologie -1 , ginecologie -1 , boli de nutriţie;
• Toţi rezidenţii au beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică;
• Rezidenţii C.I.A. Bistriţa au fost încurajaţi să menţină legăturile cu 
familia şi prietenii;
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• Nu au fost identificate cazuri de abuz sau exploatare asupra 
beneficiarilor;
• Personalul de specialitate a oferit informaţii privind drepturile şi 
facilităţile sociale tuturor beneficiarilor care au solicitat acest tip de 
informaţii;
• Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor cu respectarea regulilor 
impuse pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus;
- sărbătorirea zilelor de 1 martie şi de 8 martie, prin oferirea de 
mărţişoare beneficiarelor centrului;
- organizarea de mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
• Din punct de vedere administrativ, activitatea centrului s-a desfăşurat
in următoarele direcţii:»
- asigurarea unui ambient corespunzător în centru, care a presupus 
implementarea planului de îmbunătăţire a mediului ambiat, care a 
constat în reparaţie mobilier, igenizare spaţii, reparaţii grupuri sanitare;
- implementarea un program zilnic privind realizarea curăţeniei in cadrul 
C.I.A. Bistriţa;
- asigurarea unei alimentaţii diversificate şi corespunzătoare sub aspect 
caloric, calitativ si cantitativ pentru beneficiarii centrului;
- managementul resurselor umane la nivelul centrului. în acest sens, 
personalul centrului a fost instruit cu privire la prevenirea şi combaterea 
infectării cu noul coronavirus.

Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
97 3 14 86

Centrul de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi Govora

Obiective propuse:
• Reorganizarea centrului rezidenţial de tip vechi pentru persoane adulte 
cu dizabilitătij
• Creşterea calităţii serviciilor acordate persoanelor adulte cu handicap 
prin participarea activă a acestora în procesul de acordare a serviciilor;
• Creşterea vizibilităţii activităţii serviciului social.

i i  >

Activităţi realizate:
în perioada de raportare, activitatea centrului rezidenţial s-a 

desfăşurat în concordanţă cu activităţile şi serviciile menţionate pentru 
fiecare beneficiar în planul individual de intervenţie.

în cadrul C.I.A. Govora sunt implementate două tipuri de planuri de 
intervenţie:

- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în 
vederea dezvoltării potenţialului personal;
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- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în 
vederea menţinerii potenţialului personal.

în nul 2020, la nivelul C.I.A. Govora au fost asigurate următoarele 
tipuri de activităţi:
• Activităţi de abilitate reabilitare: artterapie, terapie ocupaţională, 
stimulare psiho-senzorio-motorie;
• Activităţi de îngrijire şi asistenţă: 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; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea 
în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru 
comunicare;
• Activităţi pentru îngrijirea stării de sănătate şi igienă în contextul 
pandemiei de Covid-19:
- spălarea şi dezinfectarea mâinilor cât mai des cu putinţă;
- servirea mesei în mai multe serii;
- rezidenţii C.I.A. Govora au beneficiat de tratamente si consultaţii» » j

medicale în funcţie de diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât şi 
în unităţi sanitare specializate, din care: internare la ortopedie - 1, 
internare la neurologie - 1, internare la boli interne - 1, UPU -1 şi consult 
neurologic - 1. De asemenea,15 beneficiari au primit vaccinul antigripal 
sezonier;
• Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii s-au realizat prin telefon, 
vizitele fiind interzise din cauza pandemiei de covid.
• Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi neglijării tuturor rezidenţilor 
din centru. Nu au fost identificate sau semnalate cazuri de abuz, 
neglijare sau exploatare asupra beneficiarilor din C.I.A. Govora;
• Sprijin în obţinerea de informaţii cu privire la depturile şi facilităţile 
sociale. Beneficiarii au fost informaţi, la cerere, cu privire la drepturile şi 
facilităţile sociale. De asemenea, rezidenţii centrului au fost informaţi cu 
privire la dreptul de a vota la alegerile parlamentare.
• Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber:
- sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor;
- sărbătorirea zilelor de 1 martie şi 8 martie;
- sărbătorirea Pastelui;
- sărbătorirea Crăciunului.
• Din punct de vedere administrativ, activitatea centrului s-a desfăşurat 
în următoarele direcţii:i
- asigurarea unui ambient corespunzător în centru, care a presupus 
implementarea Planul de îmbunătăţire a mediului ambiat (reparaţie 
mobilier, igenizare spaţii, reparaţii grupuri sanitare);
- implementarea unui program zilnic privind realizarea curăţeniei în 
cadrul C.I.A. Govora;
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- asigurarea unei alimentaţii diversificate şi corespunzătoare sub aspect 
caloric, calitativ şi cantitativ pentru beneficiarii centrului. Pentru 
beneficiarii cu regim alimentar s-a asigurat o alimentaţie adecvată 
fiecărui regim;
- asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului. în 
acest sens, personalul centrului a fost instruit cu privire la următoarele 
teme: prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, 
violenţă şi abuz; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi 
independenţa persoanelor cu dizabilităţi.

Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
20 0 3 17

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
nr. 1 Băbeni

Obiective propuse:
• Restructurarea centrului rezidenţial de tip vechi pentru persoane 
adulte cu dizabilităti;
• Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului;
• Informarea beneficiarilor şi 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;
• Soluţionarea cu promptitudine şi seriozitate a sesizărilor şi 
reclamaţiilor, evenimentelor deosebite şi a abuzurilor.

Activităţi realizate:
• A fost actualizat, conform Ordinului 82/2019 al Ministerului Muncii si»
Justiţiei Sociale, Ghidul centrului si au fost întocmite materiale 
informative pe suport de hârtie care cuprind: scurtă descriere a centrului 
şi serviciilor oferite, prezentarea spaţiilor de cazare şi a spaţiilor comune, 
numărul de locuri din centru, alte servicii si facilităţi oferite, modalitatea
de încheiere a contractului de furnizare de servicii si modul de calcul al»
contribuţiei;t 7
• A fost stabilit programul de vizită în ultima vinere din fiecare lună 
pentru potenţiali beneficiari/reprezentanţi legali pentru a cunoaşte 
condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor;
• Au fost elaborate şi prelucarate procedurile de admitere în centru, 
respectiv sistare a serviciilor, conform Ordinului 82/2019 al Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale;
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• A fost constituită comisia de evaluare conform Ordinului 82/2019 al 
Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale. Au fost evaluaţi 94 de beneficiari» » j

pentru care au fost întocmite 94 de fişe de evaluare şi 94 de planuri 
individuale de intervenţie, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui 
beneficiar. Planurile individuale de intervenţie au fost întocmite de o 
echipă multidisciplinară, în prezenţa beneficiarilor, şi semnate de aceştia. 
Activitatea de evaluare/reevaluare a beneficiarilor cât si cea de întocmirei
a planurilor individuale de intervenţie a fost realizată în proporţie de 
100%.
• Activităţi desfăşurate de medic:» >
- număr de consemnări ale medicului în foile de observaţie medicală: 
12.360;
- număr de consemnări al medicului în registrul de consultaţii medicale: 
2.070;
- număr de beneficiari internaţi în unităti sanitare: un beneficiar în secţia> > j

de nefrologie; un beneficiar în secţia medicală; un beneficiar în secţia de 
gastroenterologie; un beneficiar la ortopedie şi 33 beneficiari în secţia de 
boli infectioase.i
• Activităţi desfăşurate de asistenţii medicali: asistarea medicul la» > >
efectuarea investigaţiilor clinice, efectuarea explorărilor funcţionale, 
realizarea investigaţiilor paraclinice uzuale, programarea pacienţilor 
pentru investigaţii de specialitate, administrarea tratamentelor, intervenţii 
în situaţii de urgenţă, monitorizarea stării beneficiarului, completarea 
documentelor de evidenţă a medicamentelor, de evidenţă a pacienţilor şi 
de observaţie clinică medicală, prevenirea creării focarelor de infecţie, 
sterilizarea instrumentelor şi a materialelor, administrarea 
medicamentelor şi a materialelor consumabile, asigurarea condiţiilor 
igienico - sanitare generale la locul de muncă, precum şi asigurarea 
condiţiilor necesare desfăşurării tratamentelor şi recoltărilor;
• Activităţi desfăşurate de personalul de îngrijire (infirmiera): 
supravegherea stării de sănătate a persoanelor îngrijite, alimentarea şi 
hidratarea acestora, igienizarea spaţiului în care se află acestea, 
acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite, transportarea 
rufăriei, transportul persoanelor îngrijite;
• Activităţi de integrare/reitegrare socială şi viaţă activă:
- în anul 2020, 94 de beneficiari au fost evaluaţi şi au primit consiliere din 
punct de vedere social;
- a fost amenajată o cameră de vizită în cadrul centrului, cu orar de vizită 
afişat la intrarea în centru. Vizitele se efectuează cu respectarea 
programului de activităţi al centrului şi se permit vizitele în camerele 
beneficiarilor cu mobilitate redusă. în anul 2020, 10 beneficiari au fost 
vizitaţi, din care 3 beneficiari frecvent (lunar);
- pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate 3 de cereri de învoire în 
familie pentru o perioadă de 60 zile;
- în cadrul centrului, prin intermediul personalului angajat, beneficiarii 
sunt sprijiniţi şi încurajaţi să participe la activităţile cotidiene din centru. în
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acest proces au fost implicaţi 22 de beneficiari, astfel: 2 beneficiari 
participă zilnic la activităţile de preparare a hranei, 3 beneficiari participă 
activ la asigurarea curăţeniei din curte şi întreţinera spaţiilor verzi, un 
beneficiar participă la activităţile defăşurate în magaziile centrului, ceilalţi 
16 beneficiari participând la activităţile de curăţenie din spaţiile comune 
si din dormitoare;
• Activităţi de recuperare şi reabilitare prin kinetoterapie şi artterapie. La 
aceste activităţi au participat toţi beneficiarii şi au constat în 
mecanoterapie, evaluare motorie, pregătirea organismului pentru efort.
- activităţile desfăşurate în sala de kinetoterapie: 339 şedinţe în luna 
ianuarie, 233 şedinţe în luna februarie, 442 şedinţe în luna martie, 480 
şedinţe în luna aprilie, 425 şedinţe în luna mai, 457 şedinţe în luna iunie, 
431şedinţe în luna iulie, 391 şedinţe în luna august, 286 şedinţe în luna 
septembrie, 320 şedinţe în luna octombrie, 420 şedinţe în luna 
noiembrie, 365 şedinţe în luna decembrie.
- la activităţile de artterapie desfăşurate în anul 2020 în Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 Băbeni, au participat în 
medie 15 beneficiari/zi, în conformitate cu programul săptămânal stabilit 
de art-terapeut şi măsurile de distanţare pe perioada pandemiei de 
coronavirus. Activităţile desfăşurate în cadrul sălii au fost: pictură, colorat 
şi desenat, abilităţi practice (origami, modelaj).
• Pe tot parcursul anul 2020 s-a asigurat prepararea hranei zilnice 
pentru un număr mediu de 90 de beneficiari, cu trei mese/zi şi 2 
suplimente la ora 10 şi la ora 16, asigurând norma de calorii zilnică, dar 
şi diversitatea meniurilor. în urma aplicării chestionarelor de satisfacţie a 
beneficiarilor a rezultat un grad de satisfacţie bun.
• în perioada raportată activitatea de management a cuprins:
- coordonarea activităţii unităţii;
- remedierea defecţiunilor apărute în cadrul unităţii (mobilier, instalaţii 
sanitare, etc.);
- prezentarea standardelor de calitate pentru unităţile rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte cu handicap specialiştilor din cadrul unităţii;
- stabilirea echipei responsabile cu evaluarea beneficiarilor şi 
completarea Planului individual de intervenţie;
- realizarea modelului Fisei de evaluare/reevaluare, a modelului Planului 
Individual de Intervenţie, a Fişei de monitorizare în conformitate cu 
cerinţele Ordinului 82/2019 al Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale» i j

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- au fost întocmite 80 fişe de evaluare ale personalui pe anul 2019 şi au 
fost actualizate 75 fişe de post;
- au fost oganizate sesiuni de instruire a peronalului cu privire la 
aplicarea procedurilor operaţionale, a Regulamentului intern, a Codului 
de conduită etică şi deontologie profesională a personalului contractual 
si a măsurilor de prevenire si limitare a contaminării cu virusul SARS -  
COV 2;
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- a fost întocmit programul de instuire si informare a personalului pentru 
anul 2021;
- A fost întocmit programul cu temele de informare a beneficiarilor pe 
anul 2021;
- a fost actualizat planul de restructurare a centrului, conform 
recomandărilor primite de la A.N.D.P.D.C.A.

Evoluţia numărului de beneficiari________i_______ ________ ______________ ______
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
93 1 6 88

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
nr. 2 Băbeni

Obiective propuse:
• Restructurarea centrului rezidenţial de tip vechi într-un centru 
rezidenţial cu o capacitate de 50 locuri destinat persoanelor adulte cu 
dizabilităţi identificate cu nevoi în vederea dezvoltării potenţialului 
personal;
• Asigurarea de servicii de abilitare şi reabilitare pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi care să le asigure, dezvoltarea potenţialului 
personal;
• Creşterea vizibilităţii activităţii unităţii de asistenţă socială prin 
mediatizarea activităţilor destinate persoanelor rezidente.

Activităţi realizate:
La nivelul C.R.R.N. 2 Băbeni au fost constituite, prin decizie a şefului 

de centru, comisia de evaluare/reevaluare a beneficiarilor, respectiv 
comisia de întocmire a planului individual de intervenţie pentru 
beneficiarii unităţii. Cele două comisii au fost formate din specialişti 
angajaţi în cadrul unităţii: medic psihiatru, medic generalist, psiholog, 
asistent social, kinetoterapeut.

în perioada de raportare, activitatea C.R.R.N. 2 Băbeni s-a 
desfăşurat în concordanţă cu activităţile şi serviciile menţionate pentru 
fiecare beneficiar în planul individual de intervenţie.

în C.R.R.N. 2 Băbeni sunt implementate două tipuri de planuri de
intervenţie:»

- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în 
vederea dezvoltării potenţialului personal;

- plan de intervenţie pentru persoanele identificate cu nevoi în 
vederea menţinerii potenţialului personal.

în anul 2020, la nivelul C.R.R.N. 2 Băbeni s-au desfăşurat 
următoarele tipuri de activităţi:
• Activităţi de abilitate reabilitare: psihoterapie, stimulare psiho-senzorio- 
motorie, kinetoterapie, artterapie, terapie ocupaţională;
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• Activităţi de îngrijire şi asistenţă: 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; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea 
în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru 
comunicare;
• Activităţi pentru pregătirea pentru o viaţă independentă;
• în anul 2020 a fost realizată o reevaluare medicală complexă, atât 
psihiatrică, cât şi de medicină generală. Pentru toate afecţiunile 
medicale, beneficiarilor li s-a acordat tratament specific afecţiunii, au fost 
monitorizaţi, şi, unde a fost cazul, au fost realizate investigaţii medicale în 
exteriorul centrului, prin consultarea beneficiarilor de către medicii 
specialişti;
• în anul 2020, pentru toţi beneficiarii rezidenţi ai centrului s-au efectuat 
analizele medicale prin intermediul Policlinicii Sofianu Rm. Vâlcea. 
Acestea au fost realizate prin programul naţional privind gratuitatea 
efectuării analizelor medicale;
• Consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă şi terapie 
comportamentală;
• în funcţie de posibilităţile lor de a participa la diverse activităţi 
gospodăreşti din cadrul centrului, influenţate de starea de sănătate, 
beneficiarii C.R.R.N. 2 Băbeni au fost implicaţi în activităţi de curăţenie, 
de stabilire a meniurilor zilnice, de servirea meselor sau a gustărilor, dar 
şi în organizarea unei grădini de zarzavat în incinta unităţii.
• Programele de kinetoterapie s-au realizat în funcţie de patologie şi de 
planul individualizat de îngrijire şi asistenţă. Activitatea de kinetoterapie 
s-a desfăşurat sub două forme: kinetoterapie de grup pentru beneficiarii 
autonomi sau semidependenţi din punct de vedere motor şi kinetoterapie 
individuală, la patul beneficiarului, pentru cei imobilizaţi.
• încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a menţine relaţii cu 
familia şi prietenii şi pentru a avea relaţii în comunitate;
• Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi neglijării beneficiarilor din 
centru. Nu au fost semnalate cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a 
beneficiarilor;
• Sprijin în obţinerea de informaţii cu privire la drepturile şi facilităţile 
sociale;
• îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea gradului de toleranţă 
şi acceptare între beneficiari;
• Realizarea planului de restructurare;
• Asigurarea managementului resurselor umane la nivelul centrului. în 
acest sens, personalul centrului a fost instruit cu privire la următoarele 
teme:
- metode de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii unităţii;
- respectarea principiului demnităţii umane;
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- proceduri operaţionale privind desfăşurarea activităţii unităţii;
- egalitatea de şanse şi discriminarea;
- diversitate şi şanse egale;
- respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi interdependenţa 
persoanelor cu dizabilităţi;
- prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă 
şi abuz;
. Au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor procedurile operaţionale, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Codul de conduită etică şi 
deontologie profesională a personalului contractual.

Evoluţia numărului de beneficiarij_
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
86 0 2 84

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilităti nr. 3 Băbeni$

Obiective propuse:
• Reorganizarea centrului rezidenţial de tip vechi pentru persoane adulte 

cu dizabilităti;
• 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.

Activităţi realizate:
în anul 2020, activitatea unităţii s-a desfăşurat în concordanţă cu 

activităţile şi serviciile menţionate pentru fiecare beneficiar în planul
individual de intervenţie.

~  »
In cadrul CAbR Băbeni sunt implementate două tipuri de planuri de

intervenţie:>
- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea 
dezvoltării potenţialului personal;
- plan de intervenţie destinat persoanelor identificate cu nevoi în vederea 
menţinerii potenţialului personal.

Au fost asigurate următoarele tipuri de activităţi:
• Activităţi de abilitate reabilitare:
- kinetoterapie - s-a urmărit întreţinerea fizică sau refacerea unor 
funcţii motrice diminuate;
- artterapie - au fost utilizate pentru valorificarea potenţialului creativ şi 
dezvoltarea capacităţii psiho-fizice: desen, decoraţiuni pe diverse 
materiale, modelaj. Aceste activităţi se desfăşoară în spaţii special 
amenajate în cadrul unităţii;
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- terapie ocupatională - pentru a menţine şi a dezvolta capacităţile 
persoanelor rezidente, de a le da posibilitatea de a realiza satisfăcător 
pentru sine şi pentru alţii diverse activităţi şi de a-i învăţa să se 
autocontroleze şi să se orienteze în mediul înconjurător;
- stimularea psiho-senzorio-motorie este terapia orientată spre corp, care 
utilizează modificările la nivel senzorial, de simţire şi motor, pentru a 
rezolva limitările în comportament, gândire şi simţire.
• Activităţi de îngrijire şi asistenţă: 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; sprijin pentru comunicare;
• Sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate: rezidenţii CAbR nr. 3 Băbeni 
au beneficiat de tratamente si consultaţii medicale în funcţie de

i  i »

diagnosticul medical, atât la nivelul centrului, cât şi în unităti sanitare 
specializate. De asemenea, au fost asigurate investigaţii stomatologice 
pentru beneficiari, prin intermediul cabinetului stomatologic al 
D.G.A.S.P.C. Vâlceaş
• Activităţi de menţinere a echilibrului psiho-afectiv (consiliere 
psihologică): consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă şi 
terapie comportamentală. 61 de persoane au beneficiat de servicii de 
consiliere psihologică;
• încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru a menţine relaţii cu 
familia şi prietenii şi a avea relaţii în comunitate. în anul 2020, 1 
beneficiar a fost învoit în familia naturală pentru o perioada de 10 zile, s- 
au înregistrat 31 de vizite primite de beneficiarii unităţii, iar 1 beneficiar a 
fost integrat în familia naturală;
• Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi neglijării tuturor 
beneficiarilor de la nivelul centrului: nu au fost identificate sau semnalate 
cazuri de abuz, neglijare sau exploatare asupra beneficiarilor din CAbR 
nr. 3 Băbeni;
• Sprijin în obţinerea de informaţii cu privire la drepturile şi facilităţile 
sociale;
• îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea gradului de toleranţă 
şi acceptare între beneficiari:
- majoritatea activităţilor destinate beneficiarilor s-au desfăşurat în grup 
pentru ca abilităţile de relaţionare între aceştia să se dezvolte;
- lunar, s-au sărbătorit zilele de naştere ale beneficiarilor;
- în data de 15 februarie 2020, s-a desfăşurat la sediul centrului>
sărbătorirea Sf. Valentin. S-a realizat un program artistic organizat chiar 
de către rezidenţii centrului;
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- în data de 8 martie s-a sărbătorit, în cadrul centrului, Ziua femeii. S-au 
oferit flori beneficiarelor centrului, iar unii dintre rezidenţi au oferit un 
program artistic atât beneficiarilor, cât şi personalului angajat;
• Din punct de vedere administrativ, activitatea centrului s-a desfăşurat 
în următoarele direcţii;
- asigurarea unui ambient corespunzător în centru, care a presupus 
implementarea Planul de imbunătăţire a mediului ambiat, care a constat 
în reparaţie mobilier, igenizare spaţii, reparaţii grupuri sanitare;
- implementarea un program zilnic privind realizarea curăţeniei în cadrul 
CabR nr. 3 Băbeni. Programul vizează asigurarea curăţeniei în spaţiile 
destinate locuirii, dar şi în spaţiile în care se desfăşoară activităţile 
specifice unităţii de asistenţă socială;
- asigurarea unei alimentaţii diversificate şi corespunzătoare sub aspect 
caloric, calitativ şi cantitativ pentru beneficiarii centrului. Pentru 
beneficiarii cu regim alimentar s-a asigurat o alimentaţie adecvată 
fiecărui regim.

Monitorizarea activităţii centrului a fost realizată de către şeful de» »
centru, medicul unităţii si asistentul social.7 j >

Evoluţia numărului de beneficiari.
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
61 0 11 50

Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca

Obiective propuse:
• Reorganizarea centrelui rezidenţial de tip vechi pentru persoane adulte 
cu dizabilităti;
• Implementarea şi respectarea standardelor minime de calitate pentru 
centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

Activităţi realizate:
Activitatea C.R.R.N. Măciuca a fost suspendată în perioada 

24.05.2019 - 01.12.2020, în vederea consolidării şi reabilitării energetice 
a clădirii. în această perioadă beneficiarii au fost transferaţi în alte 
servicii sociale, iar salariaţii si-au desfăşurat activitatea în serviciile
sociale în care au fost transferaţi beneficiarii.>

La 1 decembrie 42 de beneficiari au revenit în centru.
. Au fost încheiate 42 contracte pentru acordarea serviciilor sociale;
• S-au întocmit 7 angajamente de plată;
• S-a realizat monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor prin 
consultaţii medicale atât la nivelul centrului, cât şi investigaţii în unităţi 
sanitare specializate, astfel: 42 de consultaţii la psihiatrie şi 2 la boli 
interne. De asemenea, au fost eliberate 26 de retete, s-au făcut 5 
internări de zi, 3 trimiteri către laborator pentru analize medicale, iar 
medicul de familie a făcut 19 consultaţii şi bilete de trimitere;
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• S-a asigurat o alimentaţie diversificată şi corespunzătoare sub aspect 
caloric, calitativ şi cantitativ pentru beneficiarii centrului;
• S-a asigurat funcţionalitatea cabinetelor de recuperare destinate 
beneficiarilor: cabinetul medical, cabinetul psihologic, cabinetul de 
kinetoterapie. 42 de persoane au beneficiat de serviciile acestor 
cabinete.
• A fost monitorizată aplicarea Planului personalizat de asistenţă şi 
îngrijire prin realizarea, lunar, a fişei beneficiarului;
• Beneficiarii au fost sprijiniţi şi încurajaţi să menţină relaţii cu familia şi 
prietenii şi pentru a dezvolta relaţii în comunitate. S-au înregistrat 3 vizite 
primite din partea unor membri ai familiei sau prieteni;
• 8 beneficiari au fost implicaţi în activităţi de amenajare a spaţiului de 
locuit;
• S-au realizat activităţi pentru îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, 
de creştere a gradului de toleranţă şi acceptare între beneficiari, prin 
consiliere psihologică, terapie de grup, terapie cognitivă, 
comportamentală şi ocupaţională;
• Au fost sărbătorite zilele de naştere şi onomastice, precum şi 
Crăciunul si Anul Nou;
• Sub îndrumarea balneofizioterapeutului s-au desfăşurat activităţi de 
gimnastică şi exerciţii fizice, precum şi masaj terapeutic efectuat de către 
maseur;
• S-a întocmit planul de instruire şi formare profesională pentru 
personalul centrului;
• S-a prelucrat Procedura operaţională privind măsurile de prevenire şi 
limitare a infectării cu virusul SARS COV 2;
• S-a prelucrat Carta drepturilor beneficiarilor, precum şi Regulamentul 
privind desfăşurarea vizitelor în centru;
• S-a revizuit materialul informativ referitor la serviciile oferite de 
C.R.R.N. Măciuca. Materialul a fost distribuit persoanelor care au vizitat 
centrul;
• S-au adus la cunoştinţa salariaţilor: Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, Regulamentul Intern, Procedura privind securitatea datelor 
şi informaţiilor gestionate în aplicarea managementului de caz, Codul de 
conduită etică şi deontologie profesională a personalului contractual.

Evoluţia numărului de beneficiari:
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
0 42 0 42
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4.2.2. PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE SI A ALTOR 
PERSOANE AFLA TE ÎN SITUA TIE DE DIFICUL TA TE

9

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

Centrul pentru persoane vârstnice Nicolae Bălcescu

Obiective propuse:
• Asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru beneficiarii centrului;
• Creşterea/prezervarea gradului de autonomie personală a 
beneficiarilor.

Realizări:
• Beneficiarii sunt găzduiţi într-un spaţiu sigur şi confortabil, 
personalizat, cu spaţii comune uşor accesibile, dotate cu facilităţi 
specifice persoanelor vârstnice;
• Rezidenţii centrului beneficiază de o alimentaţie corespunzătoare, în 
concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, dar şi cu recomandările 
medicale. Ei sunt încurajaţi să se alimenteze singuri şi să ia masa în sala 
de mese într-o ambianţă plăcută şi personalizată;
• Persoanele cu nevoi speciale au fost asistate de personalul centrului 
în timpul activităţilor de hrănire, hidratare, transfer şi mobilizare;
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• S-au asigurat condiţii adecvate de menţinere a igienei personale. 
Există personal calificat pentru ajutor în menţinerea igienei personale, 
spaţii sanitare accesibile şi adaptate nevoilor specifice;
• S-a asigurat sprijin pentru supravegherea şi menţinerea stării de 
sănătate. Beneficiarii centrului sunt evaluaţi periodic de medicul 
centrului, precum şi de medicul de familie la care sunt înscrişi. 5 
persoane sunt incluse în programe naţionale de tratare a bolilor cu 
impact major asupra calităţii vieţii (demenţă, diabet, glaucom).
• S-a asigurat asistenţa religioasă de către preotul paroh, facilitându-se 
serviciile de consiliere spirituală, de spovedanie, împărtăşanie a 
persoanelor imobilizate la pat şi participarea la slujbele religioase a celor 
cu autonomie de mişcare;
• Rezidenţii din C.P.V. Nicolae Bălcescu au desfăşurat activităţi de 
recuperare, stabilite prin Programul Individualizat de Recuperare. Acesta 
vizează, în special, menţinerea abilităţilor de autoservire, îngrijire şi 
autogospodărire în vederea păstrării autonomiei personale. Este 
încurajată libera iniţiativă în activităţile cotidiene si relationarea cu 
familia/comunitatea locală;
• Beneficiarii centrului au participat la activităţi de integrare/reintegrare 
socială prevăzute în Planul de activităţi de socializare; informare, 
consiliere pentru adaptarea ambientală şi administrarea veniturilor, 
consiliere socială, socializare şi petrecere a timpului liber, menţinerea 
relaţiei cu familia, extinderea ariei de socializare în comunitatea locală, 
reintegrare familială.
• Activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber:
- s-au organizat mese festive cu diferite ocazii, cele mai relevante 
evenimente de acest fel fiind zilele onomastice ale beneficiarilor, 
sărbătorile pascale şi sărbătorile de iarnă;
-jocuri (table, puzzle, lego, rummy), audiţii muzicale, terapie de expresie 
(desen, modelaj, colaj);
- confecţionarea obiectelor artizanale;
- participarea la slujbele religioase;
• în plan admnistrativ, în anul 2020, s-au realizat următoarele activităţi:
- s-a efectuat igienizarea spaţiilor de locuit;
- s-a amenajat spaţiul verde din curtea centrului;
- s-au redecorat dormitoarele cu tablouri;
- s-au redecorat holurile şi spaţiile comune cu ornamente florale şi cu 
obiecte confecţionate de beneficiarii şi personalul centrului;
- s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii (maşina de spălat şi uscat 
rufele, feroneria de la uşile şi ferestrele din termopan, instalaţia sanitară 
şi de încălzire).

Evoluţia numărului de beneficiari:_______ i_______ ______________________ ______
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
18 3 8 13
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Centrul de îngrijire bătrâni Cueni, comuna Roeşti, este un centru de 
servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică, în cadrul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea.

Misiunea centrului este de a asigura găzduirea pe o perioadă 
nedeterminată, asitenţa medicală şi îngrijirea, recuperarea, socializarea, 
integrarea şi reintegrarea socială a persoanelor vârstnice supuse riscului 
marginalizării sociale, ca urmare a pierderii autonomiei personale, lipsei 
de suport familial sau lipsei/insuficienţei veniturilor, care sunt dependente 
de servicii sociale de bază şi au domiciliul pe raza administrativ- 
teritorială a judeţului Vâlcea.

Obiective:
• Creşterea/menţinerea gradului de autonomie personală a 
beneficiarilor;
• Asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru beneficiari;

Activităţi realizate:
Serviciile sociale furnizate de Centrul de îngrijire bătrâni Cueni sunt 

în concordanţă cu nevoile beneficiarilor:
- de sănătate şi promovarea sănătăţii;
- de îngrijire şi asistenţă medicală;
- de securitate fizică si emoţională;
- de socializare şi petrecere a timpului liber.
• Beneficiarii sunt găzduţi într-un spaţiu sigur şi confortabil, personalizat, 
cu spaţii comune uşor accesibile, dotate cu facilităţi specifice 
persoanelor vârstnice;
• Servirea mesei se face în sala de mese comună, într-o ambianţă 
plăcută şi armonioasă sau personalizată în funcţie de necesităţi şi 
recomandări. Personalul efectuează, ajută şi supraveghează servirea 
mesei şi stimulează beneficiarii să se alimenteze singuri pentru a-şi 
conserva gradul de autonomie;
• Asistenţa medicală este continuă şi se efectuează sub supravegherea 
medicului în colaborare cu medicul de familie al fiecărui beneficiar;
• Beneficiarii au fost stimulaţi şi încurajaţi să menţină contactele sociale 
(cu familia, prietenii, biserica). In perioada pandemiei, legătura cu familia 
şi prietenii s-a realizat telefonic;
• în vederea menţinerii şi dezvoltării relaţiilor sociale, s-au organizat 
activităţi specifice cu ocazia sărbătorilor naţionale, a sărbătorilor pascale 
şi de iarnă;
• Pentru prevenirea şi limitarea infectării cu covid-19, s-au realizat 
următoarele:
- s-au creat circuite funcţionale separate;
- la intrarea şi ieşirea de pe fiecare traseu s-au instalat preşuri cu 
dezinfectant, dezinfectant de mâini, săpul lichid şi prosoape de hârtie;

Centrul de îngrijire bătrâni Cueni
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- s-a instruit şi informat personalul şi beneficiarii referitor la toate 
hotărârile, documentele legale şi normele de comportament în perioada 
stării de urgenţă/de alertă;
• Activităţi administrative:j

- s-au făcut verificări la centrala termică şi la instalaţia de încălzire;
- s-au asigurat stocurile de combustibil şi depozitarea în condiţii bune a 
combustibilului solid;
- s-au realizat lucrări de reparaţii a spaţiilor administrative aferente 
centrului;
- s-a verificat instalaţia electrică;
- spaţiile interioare ale centrului au fost igienizate şi dezinfectate periodic 
sau de căte ori a fost nevoie;
- spaţiile exterioare au fost curăţate şi s-a făcut toaletarea şi îngrijirea 
periodică a pomilor şi spaţiilor verzi.

Evoluţia numărului de beneficiari________i--------------------- ---------------------------------------
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
0 15 5 10

Centrul de primire în regim de urgenţă 
pentru persoane adulte Băbeni

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru persoane adulte 
Băbeni este structură funcţională a D.G.A.S.P.C. Vâlcea, fără 
personalitate juridică, fiind un centru rezidenţial destinat persoanelor 
aflate în situaţie de dependenţă socială, care asigură pe o perioadă 
determinată, în funcţie de nevoile beneficiarilor, următoarele servicii: 
găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie 
socială şi/sau profesională.

Obiectiv propus:
• Menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru 
depăşirea unei situaţii de risc.

Activităţi realizate:
• Prin decizia şefului de centru s-au constituit echipele multidisciplinare 
de evaluare/reevaluare a beneficiarilor şi de întocmire a planului 
individual de intervenţie;
• S-a realizat fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarilor, precum şi 
planul individual de intervenţie;
• Monitorizarea beneficiarilor s-a realizat de către asistentul social, în 
baza fisei beneficiarului;
• Beneficiarii, a căror stare de sănătate o permite, au fost încurajaţi să 
întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze 
serviciile din comunitate;
• Beneficiarii au fost încurajaţi să-şi exprime opinia asupra oricăror 
aspecte care privesc activitatea centrului. în acest fel aspectele şi
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situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute şi pot fi remediate 
în tip util; în anul 2020 nu au existat sesizări/reclamaţii;
• Rezidenţii C.P.R.U.P.A. Băbeni au beneficiat de tratamente si) j
consultaţii medicale în funcţie de diagnosticul medical, atât la nivelul 
centrului, cât şi în unităţi sanitare specializate;
• S-au efectuat anchete sociale la domiciliul beneficiarilor. în acest mod 
au fost identificaţi membri ai familiei lărgite a unui beneficiar, iar acesta a 
fost integrat în familie;
• S-au organizat mese festive ocazionate de sărbătorirea zilelor de 
naştere ale beneficiarilor, sărbătorile pascale şi sărbătorile de iarnă.

Evoluţia numărului de beneficiari^
Existent

01.01.2020
Total intrări 

2020
Total ieşiri 

2020
Existent

31.12.2020
7 6 I 6

Compartimentul prevenire, marginalizare socială

Obiective propuse:
• Identifică, dezvoltă şi aplică măsuri de informare şi consiliere socială 
persoanelor aflate în dificultate, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii 
care pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Activităţi realizate:
• S-au acordat servicii de informare şi consiliere unui număr de 26 
persoane cu privire la tipurile de prestaţii şi servicii sociale ce pot fi 
accesate în funcţie de problemele şi nevoile identificate, conform fişelor 
de consiliere întocmite;
• S-au întocmit două minute scrise pentru întâlnirile de lucru ce au avut 
loc la primăriile Budeşti şi Zătreni, în data de 12.02.2020 şi 18.02.2020, 
în prezenţa asistenţilor sociali/comunitari, unde s-a urmărit punerea în 
aplicare în comun a unor măsuri şi acţiuni de prevenire şi combatere a 
marginalizării sociale pentru persoanele şi familiile care se găsesc în 
situaţii de risc social şi identificarea problemelor sociale cu care se 
confruntă persoanele din aceste comunităţi;
• Participarea la întâlnirea de lucru a grupului de lucru mixt pentru romi, 
în data de 26.02.2020, organizată de Instituţia Prefectului Vâlcea, cu 
privire la incluziunea socială a romilor. în cadrul întâlnirii au fost stabilite 
acţiunile care se vor desfăşura în cursul anului 2020 de către 
reprezentanţii grupului de lucru pentru romi, în vederea aplicării Planului 
judeţean pentru incluziunea minorităţii rome;
• Au fost întocmite şi raportate către Instituţia Prefectului Vâlcea trei 
situaţii referitoare la activităţile şi măsurile de asistenţă socială privind 
incluziunea socială a cetăţenilor de etnie romă, conform Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor, pentru perioada 2015 - 2020, după cum urmează:
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- raport cu privire la activităţile desfăşurate în implementarea 
Planului de Acţiuni pe semestrul I;

- raport cu privire la rezultatele implementării Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, 
pentru perioada 2015 - 2020;

- raport cu privire la activităţile desfăşurate în implementarea 
Planului de Acţiuni pe anul 2020;
• Participarea la întâlnirea de lucru organizată în cadrul proiectului 
"Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea sărăciei şi excluziunii sociale”, proiect implementat de 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. întâlnirea a avut ca scop 
discutarea pachetului de metodologii, proceduri şi instrumente de lucru 
în vederea utilizării în activitatea de monitorizare şi supervizare a echipei 
comunitare integrate (ECI), de a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile, 
aflate în situaţii de dificultate, de a identifica si elimina barierele în 
combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, de a maximiza potenţialul de 
dezvoltare personala a fiecărei persoane afectată de sărăcie, dar şi al 
comunităţii în care aceasta trăieşte;
• S-a întocmit, la solicitarea Avocatului Poporului - Biroul Teritorial 
Piteşti, un raport de evaluare socială cu privire la o posibilă situaţie de 
cerşetorie, abuz, exploatare, exercitate asupra unui minor;
• în perioada raportată s-a procedat la completarea documentelor de 
expertiză necesare în vederea încadrării persoanelor adulte în grad de 
handicap, pentru dosarele prezentate la Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap în cursul anului 2020.

V.SERVICII ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI EXECUTIV

Serviciul Monitorizare, analiză statistică, indicatori de asistenţă 
socială si incluziune socială

7

Serviciului Monitorizare, analiză statistică, indicatori de asistenţă 
socială şi incluziune socială este responsabil cu colectarea, prelucrarea, 
centralizarea, actualizarea şi administrarea datelor şi informaţiilor privind 
beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia, 
furnizând statistica şi dinamica evoluţiei indicatorilor cu specific social, la 
nivelul judeţului Vâlcea.

Obiectiv specific:
îmbunătăţirea sistemului de monitorizare la nivel judeţean a 

beneficiarilor de servicii sociale, furnizorilor publici şi privaţi şi serviciile 
administrate de aceştia.

Rezultate obţinute în perioada raportată:
• 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,
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dispoziţiile Directorului executiv al D.G.A.S.P.C., sentinţele instanţelor de 
judecată): 3.698 înregistrări;
• Au fost elaborate 5 rapoarte de evaluare a activităţii, din care, patru 
rapoarte trimestriale şi unul anual;
• A fost asigurată actualizarea, completarea şi gestionarea bazelor 
proprii de date cu toate informaţiile privind persoanele adulte cu 
dizabilităţi şi persoanele vârstnice din serviciile sociale cu cazare: 445 
înregistrări;
• Au fost elaborate şi transmise, instituţiilor interesate, următoarele 
situaţii:
- 12 fişe de monitorizare lunară privind activitatea Direcţiei generale ca 
urmare a modificărilor apărute lunar în situaţia copiilor aflaţi cu măsuri de 
protecţie specială la rude până la gradul IV, alte persoane sau familii, 
asistenţi maternali profesionişti, centre de plasament, centre de primire 
în regim de urgenţă, centre maternale, organisme private acreditate;
- 4 fişe de monitorizare trimestrială privind protecţia şi 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 privind copiii nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor (fără certificate de naştere/carte de identitate);
- 4 situaţii privind copiii părăsiţi în unităţile sanitare din judeţul Vâlcea;
- 2 situaţii privind copiii din sistemul de protecţie specială care au fost 
înregistraţi din părinţi necunoscuţi;
- 4 situaţii privind structura şi calificarea personalului din sistemul de 
protecţie a copilului;
- 4 fişe de monitorizare a cazurilor de violenţă în familie;
- 4 rapoarte statistice privind persoanele adulte cu handicap 
instituţionalizate /neinstituţionalizate;
-1 raport statistic SAN;
- 3 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii aflaţi sub o 
măsură de protecţie specială în servicii sociale cu cazare din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea/OPA;
- 3 solicitări de deschidere a conturilor bancare IBAN pentru copiii aflaţi 
sub o măsură de protecţie 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 aflaţi sub o măsură de 
protecţie specială în servicii sociale cu cazare din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea/OPA care au devenit majori;
• Au fost administrate reţelelor de date: internet RDS, internet şi 
telefonie Romtelecom, VPN -  CMTIS (Child Monitoring and Tracking 
Informaţional System), reţeaua interna D-Smart (Disability -  Single 
Management and Assesment Reporting Tool);
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• 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 75 adeverinţe, solicitate de actualii şi foşti beneficiarii de 
servicii sociale;
• Au fost întocmite 9 răspunsuri, la solicitărea de informaţii de interes 
public, repartizate spre soluţionare Serviciului Monitorizare, analiză 
statistică, indicatori de asistenţă socială şi incluziune socială;
• Au fost întocmite, centralizate si transmise Ministerului Muncii si 
Justiţei Sociale, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de 
serviciu, înregistrate în anul 2019, 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 asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările şi completările ulterioare;
• A fost evaluată activitatea desfăşurată în anul 2019 şi s-au întocmit 8 
Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici;
• Au fost elaborate următoarele documente:
- Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2020;
- Obiective generale şi specifice ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea pe anul 2020;
- Registrul riscurilor;
- Planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor;
- Lista funcţiilor sensibile la nivelul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- Planul de măsuri privind asigurarea diminuării riscurilor asociate 
funcţiilor sensibile la nivelul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- Buletin informativ privind informaţiile de interes public conform Legii 
544/2001 pentru anul 2020;
- Procedură de lucru privind protecţia personalului şi a beneficiarilor 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea împotriva riscurilor biologice si în special a virusului 
Covid-19;
- Plan de măsuri de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiei cu 
coronavirus (COVID-19) în condiţiile instituirii stării de alertă.
• Au fost întocmite şi alte chestionare/situaţii statistice la solicitarea 
autorităţilor/instituţiilor publice, ţinând cont de reglementările legale în 
vigoare;
• Au fost soluţionate si alte solicitări repartizate de conducerea 
D.G.S.P.C.Vâlcea.
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Biroul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi
relaţia cu ONG-urile

Obiective specifice:
• Valorificarea optimă a oportunităţilor de finanţare în conformitate cu 

nevoile specifice identificate la nivelul furnizorilor de servicii sociale 
din judeţul Vâlcea;

• Asigurarea suportului necesar autorităţilor locale în înfiinţarea 
/dezvoltarea serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile;

• Dezvoltarea reţelei de servicii sociale în parteneriat cu furnizorii privaţi 
acreditaţi.

Proiecte finalizate în anul 2020:

• “ASSIST - Alternative for Social Support Inspiring Transformation” din 
cadrul Cererii de propuneri: REC-RCHI-PROF-AG-2017- Dezvoltarea 
capacităţilor în domeniul drepturilor copilului.

D.G.A.S.P.C. Vâlcea a fost parteneră alături de D.G.A.S.P.C. Argeş 
şi D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa în proiectul ASSIST - Alternative for Social 
Support Inspiring Transformation din cadrul Cererii de propuneri; REC- 
RCHI-PROF-AG-2017- Dezvoltarea capacităţilor în domeniul drepturilor 
copilului, proiect ce face parte din cadrul programelor anuale finanţate de 
Comisia Europeană -  programul Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie.

Durata: 24 de luni de la data semnării Acordului de finanţare; 
Obiectivele proiectului:

- îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor din 3 Direcţii Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin integrarea socio-profesională 
a copiilor/tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie;
- dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor şi tinerilor din 
sistemul de protecţie a 3 D.G.A.S.P.C.- uri.

Valoarea proiectului aferentă D.G.A.S.P.C.Vâlcea: 53.104,48
euro, din care: 10.620,90 euro, cofinanţare D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
10.620,90 euro.

Activităţi principale: schimburi de bune practici cu entităţi ce au 
experienţă în implementarea de noi metode de lucru privind integrarea 
socioprofesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie, precum şi 
diseminarea metodelor respective.

Rezultate obţinute pe parcursul anului 2020:
- diseminarea manualului de proceduri, în baza bunelor practici 
identificate în schimburile de experienţă care au avut loc;
- întocmirea situaţiei financiare pentru auditarea proiectului;
- distribuirea materialelor publicitare;
- întocmirea raportului final.
• Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul 
Consiliului Judeţean Vâlcea si al instituţiilor subordonate, Cod SMIS 
119720, Cod SIPOCA 481.
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Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost încheiat între 
M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR şi 
Consiliul Judeţean Vâlcea. D.G.A.S.P.C. Vâlcea a colaborat 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 calităţii la 
nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate11 

Proiectul presupune:
- implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) conform 
Standardului SR EN ISO 9001: 2015 şi certificarea acestuia ;
- îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului prin participarea la 
programe şi evenimente de formare profesională în domeniul 
managementului calităţii, cât şi asigurarea sustenabilităţii sistemelor de 
management implementate şi certificate;

Rezultate obţinute în anul 2020:
- în anul 2020, urmare a finalizării cu succes a procesului de certificare 
şi ca urmare a deciziei SRAC a fost emis certificatul SRAC care atestă 
conformitatea sistemului de management implementat de către 
D.G.A.S.P.C. Valcea, însoţit de certificatul internaţional IQNet.

Proiecte în parteneriat, în curs de implementare:

• ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, ID 
MySMIS 127169.

Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor este 
depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa 
prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de 
investiţie 9.iv: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de 
înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes 
general, apel de proiecte POCU / 480 / 4 / 19,AP 4 / PI 9.iv / OS 4.5 & 
4.14 Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin 
consolidarea reţelei de asistenţi maternali.

i i

Principalele activităţi asumate de fiecare partener, în conformitate cu 
Cererea de finanţare, implică:
a) susţinerea programului de formare profesională destinată asistenţilor 
maternali şi personalului specializat din cadrul instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul protecţiei speciale a copilului separat de familie şi al prevenirii 
copilului de familie, cu următoarea subactivitate:

- înscrierea cursanţilor şi formarea grupelor (se estimează că vor fi 
formaţi 298 asistenţi maternali profesionişti din reţeaua D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea).

b) dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali cu subactivităţile:
- identificarea, recrutarea şi asigurarea cheltuielilor salariale pentru 
persoanele aparţinând grupului ţintă şi care vor fi nou angajate pe 
perioada de implementare a proiectului (până în 2023 se
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preconizează a fi atestaţi şi angajaţi 25 asistenţi maternali 
profesionişti);

c) finanţarea cheltuielilor salariale aferente remuneraţiei asistenţilor 
maternali profesionişti existenţi în sistem din anul 2014 până în anul 
2018, şi a celor nou angajaţi începând cu anul 2019;
d) managementul proiectului cu subactivitatea:

- achiziţionarea produselor şi serviciilor necesare bunei implementări 
a proiectului.

Durata: 120 luni.
Valoarea proiectului: 54.334.784,46 lei, din care: 1.086.702,46 

lei, cofinanţare D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
Rezultate obţinute în 2020:

- în contextul stării de urgenţă de la începutul anului şi a stărilor de 
alertă pe tot parcursul anului 2020, echipa D.G.A.S.P.C. Vâlcea a 
derulat activităţile proiectului cu respectarea aplicării măsurilor pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

- a fost angajat un asistent maternal profesionist, din cei patru prevăzuţi 
prin proiect, iar cursurile de formare profesională au fost reprogramate 
pentru anul 2021;

- a fost demarată activitatea de completare a formularelor de 
înregistrare a grupului ţinta (FIG), validarea şi transmiterea 
documentelor AMP pentru participarea la cursurile de formare 
profesională;

- au fost continuate activităţile de informare a primăriilor din localităţile 
considerate cu prioritate, respectiv în cele în care reţeaua de asistenţă 
maternală trebuie extinsă;

- au fost monitorizaţi cei 4 asistenţi maternali profesionişti angajaţi prin 
proiect, cât şi gradul de adaptare al copiilor aflaţi în plasament la 
aceştia.

• “VENUS -  împreună pentru o viaţă în siguranţă, Cod SMIS:128038, 
depus de către ANES în cadrul: Programului Operaţional Capital Uman 
2014 -  2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Reducerea numărului de 
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale / medicale / socio -  profesionale / de formare profesională 
adecvate nevoilor specifice. Prioritatea de investiţie 9ii, apel de proiecte 
generat de My SMIS 128038.

Obiectivul principal:
- crearea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate 
pentru transferul la o viaţă independentă a victimelor violenţei domestice;
- operaţionalizarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe 
protejate în vederea asigurării funcţionării serviciilor sociale destinate 
victimelor violenţei domestice care necesită separarea de agresor şi 
sprijin pentru tranziţia la o viaţă independentă;
- crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale de grupuri suport pentru 
victimile violenţei domestice;
- furnizarea de servicii de consiliere vocaţională;
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- managementul proiectului.
Durata: 48 luni.
Valoarea proiectului: 1.137.174,76 lei, din care: 22.743,43 lei, 

cofinanţare D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
Rezultate obţinute în 2020:

- a fost finalizată amenajarea şi dotarea spaţiului;
- s-a realizat transferul beneficiarilor din locaţia temporar amenajată;
- s-a obţinut licenţa de funcţionare provizorie;
- au fost consiliaţi şi găzduiţi 10 beneficiari.
• “Centrul de zi pentru persoane vârstnice, sat Fumureni, Comuna 
Lungeşti, Jud. Vâlcea” -  proiect derulat în parteneriat cu UAT Lungeşti 
(Lider de proiect), Jud. Vâlcea.

Obiectul parteneriatului: stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 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 Lungeşti, jud. Vâlcea”, care este depus în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- 
"Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, prioritatea de investiţii
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 şi de recreere, 
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
colectivităţile 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 şi pe perioada 
de durabilitate si de valabilitate a contractului de finanţare.» j

Durata proiectului: 22 de luni, de la data semnării contractului de
finanţare.>

Valoarea proiectului: D.G.A.S.P.C. Vâlcea nu are contribuţie 
financiară.

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

şi amenajarea spaţiilor prevăzute prin proiect şi pentru respectarea 
normelor legale referitoare la furnizarea serviciilor sociale.
• "A.C.C.E.S. - Asistenţă pentru Creşterea Calităţii vieţii şi Egalitate de 
Şanse pentru vârstnici" -  proiect derulat în parteneriat cu UAT 
Municipiul Drăgăşani, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţie 9.ii, Apel de 
proiecte: POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
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sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

Obiectivul acordului: stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, 
contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, 
precum şi responsabilităţile care le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului: "A.C.C.E.S. - Asistenţă pentru Creşterea Calităţii 
vieţii şi Egalitate de Şanse pentru vârstnici".

Durata contractului: 28 luni.
Valoarea contractului: 402.891,72 lei, din care: 8.057,84 lei, 

cofinanţarea D.G.A.S.P.C Vâlcea.
Rolul D.G.A.S.P.C. Vâlcea:

- participă 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.

Rezultate obţinute în anul 2020:
- a fost elaborată Metodologia de lucru în cadrul centrelor de zi şi au 
avut loc întâlniri de lucru între membrii echipei de implementare;
- au fost întocmite materiale informative şi prelucrate cu salariaţii 
centrului de zi şi beneficiarii acestuia: voluntarii seniori, intervenţia în 
asistenţa socială, procesul de evaluare în practica asistenţei sociale, 
intervenţia socială personalizată, consilierea în practica asistenţei 
sociale, procesul de evaluare în practica asistenţei sociale, etc.;
- au fost complectate chestionare de satisfacţie a beneficiarilor 

(20/lună).

Proiecte în parteneriat, în curs de evaluare:

• întărirea capacităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID - 1 9  

Finanţarea nerambursabilă, prin Programul Operaţional 
Infrastructura Mare 2014 -  2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii 
populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID - 1 9 ,  Obiectivul 
specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID -  
19, a fost accesată în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vâlcea.

Obiectivul proiectului: optimizarea capacităţii de reacţie a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Generală şi Protecţia Copilului Vâlcea, în timp util 
şi eficientă, la criza COVID-19; dotarea centrelor sociale rezidenţiale 
pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilităţi/ 
copii, etc.), cu echipamente şi materiale de protecţie.

Activităţile finanţate prin proiect:
- managementul de proiect;
- decontarea cheltuielilor cu echipamentele şi materialele de protecţie 
pentru prevenirea răspândirii şi limitarea infecţiilor cu COVID -  19, 
anterioare depunerii cererii de finanţare;
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- achiziţii publice pentru dotarea DGASPC Valcea cu echipamente si 
materiale de protecţie necesare prevenirii si limitării infecţiilor cu COVID 
-1 9 ;
- informarea şi publicitatea proiectului;

-auditul financiar.
Durata proiectului: 6 luni.
Activităţi derulate în trim. IV 2020:

- au fost încărcate în platforma My SMIS 140738 documentele de 
achiziţie a echipamentelor şi materialelor sanitare pentru perioada 
01.02.2020 -  31.08.2020, precum şi planurile de achiziţii pentru perioada 
septembrie- decembrie 2020.

Proiecte aflate în perioada de sustenabilitate:

• Prevenirea sarcinii nedorite în judeţul Vâlcea.
în baza protocolului încheiat cu SERA ROMÂNIA din luna iunie 

2017, D.G.A.S.P.C. Vâlcea susţine derularea activităţilor Prevenirea 
sarcinii nedorite în judeţul Vâlcea.

Obiectivul proiectului: prevenirea sarcinii nedorite la nivelul jud. 
Vâlcea;

Obligaţiile direcţiei: D.G.A.S.P.C. Vâlcea se obligă să desfăşoare 
pe parcursul derulării proiectului, anchete sociale ce vizează identificarea 
persoanelor ce aparţin grupului ţintă şi de asemenea se obligă să 
monitorizeze rezultatele programului.

Sustenabilitate: D.G.A.S.P.C. Vâlcea se obligă să asigure 
necesarul de cheltuieli pe o perioadă de 3 ani.

Rezultate obţinute în 2020:
- consiliere în grup, consilieri individuale, evaluări iniţiale şi anchete 
sociale, vizite la domiciliul beneficiarilor;
- a fost menţinută colaborarea cu cele 39 de entităţi responsabile cu 
care au fost încheiate convenţiile de colaborare în anul 2019;
- prin activităţile derulate de echipa mobilă s-a obţinut o scădere a 
incidenţei sarcinilor nedorite, s-a înregistrat o creştere a gradului de 
informare privind educaţia sexuală şi contraceptivă şi de asemenea o 
creştere gradului de implicare a tuturor actorilor sociali.
• 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 accesibilizare în comunitate pentru 25 de persoane vârstnice 
domiciliate în jud. Vâlcea.
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• Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa, cu o capacitate de 50 locuri, 
destinat persoanelor cu dizabilitaţi, este organizat ca serviciu social 
rezidenţial de interes judeţean în structura Direcţiei Generale.

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 şi Protecţiei Sociale.

Protocoale de colaborare /  Acorduri de parteneriat /  Convenţii

• Protocol încheiat între Primăria Comunei Galicea si Direcţia Generală
j >

de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Vâlcea.
Obiectul protocolului: mobilizarea tuturor resurselor disponibile în 

vederea desfăşurării de activităţi sociale, pentru grupurile sociale 
vulnerabile.
• Convenţie de colaborare încheiată între: Direcţia Generală de

j >

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Asociaţia Noi Orizonturi 
-  Familia, Bucureşti.

Obiectul convenţiei: colaborarea părţilor în vederea corectării 
deficienţelor de vedere, atât pentru copiii din sistemul de protecţie 
specială, cât şi pentru cei din comunitate aflaţi în situaţie de risc social.
• Protocol de colaborare încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Şcoala Profesională Specială 
Bistriţa.

Obiectul protocolului: asigurarea spaţiilor de cazare pentru 
izolarea preventivă la locul de muncă a salariaţiilor C.I.A. Bistriţa, în 
perioada 11.07.2020 -  14.08.2020.
• Protocol de colaborare încheiat între: Direcţia Generală de Asistentă> j
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vâlcea.

Obiectul protocolului: conlucrarea şi mobilizarea resurselor 
disponibile în vederea susţinerii cu asistenţă medicală din partea 
medicilor infecţionişti a beneficiarilor / pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 din serviciile rezidenţiale ale D.G.A.S.P.C. Valcea.»
• Convenţie de colaborare privind prevenirea abandonului copilului, 
încheiat între Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia

j » } j

Copilului Vâlcea şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Obiectul convenţiei: conlucrarea si mobilizarea resurselor>

necesare în vederea furnizării în condiţii optime a serviciilor de 
specialitate oferite în cadrul serviciului Casa „Materna” -  Troianu şi a 
respectării, promovării şi garantării drepturilor copilului.
• Acord de parteneriat pentru implementarea activităţilor aferente 
proiectului - întărirea capacităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID -  19,
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încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.

Obiectul acordului de parteneriat 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.

Alte activităţi derulate pe parcursul anului 2020:

• Au fost întocmite si transmise către Consiliul Judeţean Vâlcea:> f
- Macheta cu privire la Stadiul îndeplinirii Planului anual de acţiuni 
aferent anului 2019, pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse 
în Programul de Guvernare 2018-2020;
- Macheta cu privire la Planul anual de acţiuni pe anul 2020 -  acţiuni 
propuse ce privesc activitatea D.G.A.S.P.C. Vâlcea, corelate cu 
priorităţile şi obiectivele din Programul de Guvernare aprobat prin 
Hotărârea Parlamentului României nr.22/2019;
- Macheta cu privire la stadiul îndeplinirii Planului de acţiuni pe anul 
2020, pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul 
de Guvernare 2018 -  2020 pentru Semestrul I;
- Macheta cu privire la stadiul realizării Planului anual de acţiuni pe 
anul 2020 -  stadiul realizării acţiunilor, pentru realizarea în judeţ a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare adoptat prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 1/2020;
- Situaţia proiectelor cu finanţare naţională/extemăjn curs de 
implementare sau finalizate, la data de 31.12.2019;

• Au fost întocmite şi înaintate spre avizare documentele de licenţiere 
pentru următoarele servicii sociale:
- Complex de apartamente, locuinţe de tip familial Rm. Valcea

(8 apartamente sociale);
- Centrul de tranzit Rm. Vâlcea;
- Locuinţa protejată pentru victimele violentei domestice -  proiect 
VENUS; ’
- Centrul de Plasament “ANA” ;
- Centrul de îngrijire bătrâni Cueni.

• A fost asigurat secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;
• Gestionarea poştei electronice şi a site-ului oficial al D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea;
• Au fost actualizate bazele de date proprii;
• Au fost publicate pe site-ul instituţiei, informaţiile de interes public;
• S-a asigurat buna funcţionare a programului legislativ;
• Au fost soluţionate şi alte solicitări repartizate de conducerea 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea.
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Compartiment audit intern

Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita 
sistemele de control din cadrul entităţiii publice în scopul de a evalua 
eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea 
politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a 
acestora.

Obiectiv specific:
• Evaluarea activităţilor şi proceselor derulate de instituţie.

Rezultate obţinute în perioada raportată:
Pentru anul 2020 au fost planificate şi aprobate un număr de 9 

misiuni de audit intern, conform Planului de activitate nr. 
73189/20.11.2019.

în decursul anului 2020, în contextul pandemiei COVID-19, 
activitatea Compartimentului Audit intern a fost realizată ţinându-se cont 
de restricţiile impuse de autorităţi în vederea prevenirii şi limitării 
răspândirii infecţiei cu virusul SARS COV-2, astfe l:
- în perioada stării de urgenţă, 16.03.2020 - 16.05.2020, s-au realizat 
lucrări de arhivare a documentaţiei rezultate din activitatea de auditi
desfăşurată în anii precedenţi;
- în perioada stării de alertă, 17.05.2020-15.07.2020, s-au documentat, 
formalizat şi aprobat noi proceduri operaţionale aferente activităţii de 
audit intern, conform ultimelor modificări legislative specifice;
- începând cu data de 20.07.2020 s-au iniţiat misiuni de audit intern, cu 
respectarea restricţiilor stabilite de autorităţi în vederea prevenirii şi 
limitării răspândirii infecţiei cu virusul SARS COV-2 .

Misiunile de audit intern realizate pe întreg parcursul anului 2020 au 
vizat activitate desfăşurată în anul 2019 si 2020 de către: Biroul Achiziţii

i i i

publice şi contractare servicii sociale, Compartimentul Juridic contencios, 
Serviciului de Evaluare complexă a copilului cu dizabilităţii şi 
Compartimentul Management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii 
sociale.

Obiectivele stabilite, prin programul misiunii de audit, au vizat 
următoarele aspecte :
- organizarea activităţii structurii auditate în funcţie de obiectivele 
specifice stabilite, conform documentelor de înfiinţare ;
- cadrul de reglementare al activităţii structurii auditate: cadrul legal 
specific în vigoare la data controlului şi corelarea cu cadrul procedural 
aprobat, aplicabil la nivelul structurii organizatorice;
- definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat din structura 
auditată;
- evaluarea sistemului de control intern la nivelul structurii 
organizatorice;
- verificarea documentaţiei aferente activităţilor derulate.» »

Constatările menţionate în rapoartele de audit, în număr de 16, au 
v iza t:
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- neactualizarea procedurilor specifice de activitate;
- necorelarea în activitatea practică a atribuţiilor prevăzute în fişele de 
post şi procedurile de lucru;
- neîntocmirea, în unele cazuri, a caietelor de sarcini aferente achiziţiilor 
publice conform prevederilor legale;
- nestabilirea, în unele cazuri, a procedurilor de achiziţii publice ţinându- 
se cont de similaritatea unor produse/servicii;
- nu a fost prevăzută garanţia de bună execuţie la toate contractele de 
achiziţie pubilcă cu livrare eşalonată;
- personal insuficient raportat la obiectivele structurii interne;
- nerespectarea cerinţelor procedurale referitoare la completarea unor 
registre de evidenţă;
- nerespectarea unor termene legale stabilite pentru anumite 
activităţi specifice Compartimentului Juridic contencios;
- lipsa unei evidenţe formalizate a tuturor documentelor întocmite de 
către salariaţii instituţiei şi transmise în vederea avizării din punct de 
vedere al legalităţii;
- lipsa unei evidenţe formalizate privind acţiunile pierdute în instanţă şi 
a dosarelor de executare aflate în contestaţie;
- rapoartele de activitate întocmite nu permit o analiză complexă a 
activităţii desfăşurate prin prisma îndeplinirii obiectivelor specifice şi 
raportarea rezultatelor obţinute la indicatorii de performanţă stabiliţi;
- nerespectare unor prevederi legale specifice domeniului de activitate, 
referitoare la întocmirea unei anumite documentaţii si referitoare la

i  i

modul de soluţionare a unor acţiuni.t *
Recomandările formulate de auditorul intern au v iza t:

- actualizarea cadrului procedural specific de activitate;
- transpunerea în practică a prevederilor legale şi procedurale specifice;
- identificarea soluţiilor de suplimentare a resursei umane de 
specialitate implicate în activitatea structurii interne, astfel încât să se 
asigure realizarea tuturor activităţilor în parametrii optimi;
- organizarea unor evidenţe formalizate care să permită identificarea, 
monitorizarea si raportarea eficientă a tuturor activităţilor si informaţiilor 
generate/ transmise;
- completarea documentaţiei lipsă aferentă activităţii desfăşurate.

La nivelul compartimentului nu s-au consemnat situaţii în care 
conducerea instituţiei nu şi-a dat avizul pentru recomandările formulate şi 
incluse în raportul final de audit public intern.

Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane are rolul de a asigura folosirea eficientă a 
resurselor umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea.
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Obiective specifice:
• Revizuirea structurii organizatorice şi asigurarea pregătirii profesionale 
a personalului angajat;
. Dezvoltarea reţelei de asistentă maternală si îmbunătăţirea nivelului

i j j >

de competenţe al acestora;
. Identificarea şi atestarea persoanelor care doresc să devină asistenţi 
personali profesionişti.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 113 din 03.06.2020, 
s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cu un număr de 1.447 de 
posturi, astfel:

• 171 posturi în aparatul propriu, din care:
- 125 funcţii publice, din care:

-13  funcţii publice de conducere;
-112 funcţii publice de execuţie.

- 46 funcţii contractuale, din care:
- 3 funcţii contractuale de conducere;
- 43 funcţii contractuale de execuţie.i i

• 1.276 funcţii contractuale în serviciile sociale, din care:
- 26 funcţii contractuale de conducere;
- 1250 funcţii contractuale de execuţie.~ » 5

In structura Direcţiei Generale au intervenit următoarele modificări:
1. Servicii sociale înfiinţate:
a) Complex de apartamente - Locuinţe de tip familial;
b) Centrul de tranzit;
c) Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice;
c) Serviciul de asistenţă si suport pentru persoane aflate în situaţii de 
risc;
d) Căminul de îngrijire bătrâni Cueni.
2. Servicii sociale desfinţate:
a) Centrul de plasament Andreea, Rm. Vâlcea;
b) Serviciul rezidenţial de recuperare a copilului cu dizabilităţi Rm. 
Vâlcea.

Au fost înfiinţate prin reorganizare următoarele servicii sociale:
1. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr. 3 Băbeni, prin reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare 
Băbeni ;
2. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
Govora, prin reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare 
Govora ;
3. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
Milcoiu, prin reorganizarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Milcoiu.

La data de 31.12.2020, din totalul de 1447 posturi aprobate, 1.199 
erau ocupate şi 248 posturi erau vacante, după cum urmează:
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Nr.
crt.

Denumire structură Număr
posturi

aprobate

Număr 
posturi 

ocupate la 
31.12.2020

Număr
posturi
vacante

1. Aparat propiu 171 127 44
2. Protecţia copilului 289 210 79
3. Protecţia persoanelor 

adulte
680 587 93

4. Asistenţi personali 
profesionişti

12 0 12

5. Asistenţi maternali 
profesionişti

295 275 20

Total 1.447 1199 248

în anul 2020 şi-au încetat raporturile de muncă/serviciu 73 salariaţi, 
astfel:
- la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a 
stagiului minim de cotizare: 34 salariaţi;
- la cererea salariatului: 29 salariaţi;
- la expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe 
perioadă determinată: 3 salariaţi;
- concedierea pe motive care nu ţin de persoana salariatului: 1 salariat;
- decesul salariatului: 3 salariaţi;
- transfer: 2 salariaţi;
- retragere atestat AMP: 1 salariat.

Au fost suspendate 27 contracte individuale de muncă/raporturi de 
serviciu, pentru următoarele situaţii:
- concediu fără plată: 21 salariaţi ;
- concediu pentru creşterea copilului: 6 salariaţi.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/ 2020, au fost încheiate 
un număr de 31 contracte individuale de muncă, pe perioada stării de 
alertă, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 zile după finalizarea stării de 
alertă, situaţie ce s-a concretizat în întocmirea Actelor adiţionale la 
contractele individuale de muncă pe perioadă determinată.

Rezultate obţinute în perioada raportată:
• au fost elaborate 838 de dispoziţii ale conducătorului instituţiei;
• s-au întocmit rapoartele statistice prevăzute de legislaţia în vigoare;
• s-au verificat declaraţiile de deducere personală, astfel încât acestea 
să reflecte realitatea situaţiei fiecărui salariat;
• s-au întocmit un număr de 34 dosare de pensionare pentru salariaţii 
care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, şi s-a asigurat 
transmiterea acestora la Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea;
• s-a asigurat evidenţa concediului legal de odihnă şi a concediului 
suplimentar pentru situaţii deosebite (căsătorie, deces, etc.);
• au fost actualizate dosarele de personal pentru salariaţii instituţiei şi 
baza de date cu personalul instituţiei;
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• s-a acordat consultanţă de specialitate persoanelor care îndeplinesc 
sarcini în domeniul resurselor umane din serviciile sociale subordonate 
instituţiei;
• s-a actualizat REVISAL, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 500/ 
2011 şi s-a realizat transmiterea datelor on-line la ITM;
• au fost întocmite documente, la solicitarea salariaţilor (adeverinţe 
medicale, adeverinţe cu veniturile salariale, etc);
• s-au centralizat şi verificat graficele de lucru ale salariaţilor din 
serviciilor sociale subordonate instituţiei;
• s-au operat în aplicaţia informatică foile colective de prezenţă şi au fost 
întocmite statele de plată;
• s-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
• s-a întocmit lunar statul de personal;
• au fost stabilite categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului 
pentru condiţii deosebit de periculoase acordat în baza prevederilor art. 7 
alin.( 1) din Legea nr. 56 / 2020 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului medical, participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19;
• au foat calculate şi acordate vouchere de vacanţă pentru un număr de 
1193 salariaţi din cadrul instituţiei;
• în urma adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea, prin care a fost 
aprobat Statul de funcţii şi Organigrama s-a procedat la întocmirea 
Actelor adiţionale privind schimbarea locului de muncă şi a funcţiei 
pentru anumiţi salariaţi;
• s-au întocmit situaţii solicitate de către Consiliului Judeţean Vâlcea, 
DSP Vâlcea, AJPIS Vâlcea, conform prevederilor legale, pentru 
perioada stării de urgenţă/alertă;
• au fost soluţionate si alte solicitări repartizate de conducerea 
D. G.A.S.P.C. Vâlcea.

Compartiment sănătate şi securitate în muncă

Obiective propuse:
• Asigurarea resurselor şi 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 2020, compartimentul SSM -  SU din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Vâlcea, conform atribuţiilor ce îi revin, a desfăşurat 
activităţi de îndrumare şi control al activităţilor de apărare contra 
incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă şi de securitate şi sănătate 
în muncă, după cum urmează:
• Instruirea lucrătorilor şi pregătirea profesională:
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- instruirea lucrătorilor a fost realizată în baza tematicii de instruire 
unitară la nivelul instituţiei;
- a fost efectuată examinarea anuală a lucrătorilor pentru locurile de 
muncă prevăzute expres de legislaţie (fochist, electrician);
- la finalul anului 2020 toţi lucrătorii au fost evaluaţi privind însuşirea 
cunoştinţelor specifice securităţii şi sănătăţii în muncă -  situaţii de 
urgenţă;
- periodic, conform graficelor întocmite la nivelul subunităţilor, au fost 
efectuate exerciţii de alarmare în situaţii de urgenţă.
• Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor:
- au fost difuzate, în vederea afişării, indicatoare standardizate pentru 
marcarea căilor de evacuare şi a zonelor periculoase, precum şi 
instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor pe locuri de muncă;
- au fost actualizate dispoziţiile cu privire la atribuţiile personalului legate 
de activităţile de prevenire şi stingere a incendiilor şi securitate şi 
sănătate în muncă.
• Asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de 
apărare împotriva incendiilor:
- au fost achiziţionate un număr de 28 de stingătoare de incendiu pentru 
înlocuirea celor neconforme;
- stingătoarele de incendiu conforme au fost încărcate şi verificate la 
termenele corespunzătoare;
- s-a efectuat verificarea periodică a instalaţiilor de legare la pământ;
- s-a efectuat verificarea periodică a instalaţiilor de hidranţi;
- s-au realizat verificările tehnice periodice ale centralelor termice şi 
lifturilor din dotare;
• Măsuri întreprinse pentru prevenirea incendiilor, evitarea 
evenimentelor si îmbunătăţirea condiţiilor de muncă:i > j

- au fost aplicate indicatoare standardizate pentru marcarea 
corespunzătoare a uşilor, tablourilor, căilor de evacuare, etc.;
- au fost înlocuite corpurile de iluminat de siguranţă nefuncţionale;
- a fost montată şi dată în exploatare o instalaţie de semnalizare, 
detectare, alarmare la incendiu la C.R.R.N. Măciuca;
- a fost montată şi dată în exploatare o instalaţie de paratrăsnet la 
C.R.R.N. Măciuca;
- a fost achiziţionat echipament de protecţie/lucru pentru personalul 
instituţiei (halate);
- au fost montate două sisteme de supraveghere video;
• 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 aproximativ 60% din salariaţii instituţiei;
- a fost achiziţionat şi distribuit necesarul de materiale igienico-sanitare şi 
echipament de protecţie în condiţiile situaţiei de urgenţă/alertă pentru 
întreg personalul contractual al instituţiei;
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• Activitatea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă s-a 
desfăşurat conform regulamentului de funcţionare, prin întruniri 
trimestriale;
• Evenimente: nu au fost înregistrate accidente cu incapacitate 
temporară de muncă sau incendii la nivelul instituţiei.

Compartimentul Juridic Contencios

Compartimentul reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti 
în vederea apărării intereselor acesteia, vizează de legalitate actele care 
emană din instituţie, asigură cadrul legal în vederea desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii instituţiei.> > j

Obiective propuse:
• Apărarea şi susţinerea cu demnitate şi competenţă a drepturilor şi 
intereselor legitime ale Direcţiei Generale în coformitate cu Constituţia şi 
cu legile ţării.

Realizări:
• Redactarea şi susţinerea cauzelor aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti:
- 115  cauze privind instituirea, menţinerea, încetarea şi înlocuirea unei 
măsuri de protecţie specială, soluţionate sau în curs de soluţionare;
- 10 cauze având ca obiect litigii de muncă, pretenţii, contestaţii, 
soluţionate sau în curs de soluţionare;
- 8 cauze având ca obiect anulare act administrativ, soluţionate sau în1 i

curs de soluţionare;j 7
- o cauză soluţionată, având ca obiect programe de consiliere 
psihologică;
- 2 cauze având ca obiect litigiu achiziţiile publice (contestaţie atribuire);
• Redactarea şi vizarea pentru legalitate a dispoziţiilor;
- 82 dispoziţii privind instituirea unei măsuri de protecţie specială;
- 62 dispoziţii de găzduire;
- 160 dispoziţii privind accesul/încetarea accesului la serviciile Centrului 
de zi de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi;
- 34 dispoziţii de admitere/încetare servicii sociale pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi;
-17  dispoziţii de suspendare/încetare servicii sociale persoane vârstnice/ 
în situaţie de risc social;
- 469 dispoziţii privind desemnarea managerului de caz.
• Verificarea legalităţii tuturor actelor cu caracter juridic şi administrativ, 
primite spre avizare (884);
• Avizarea dispoziţiilor directorului executiv privind acordarea prestaţiilor 
sociale conform prevederilor Legii 448/2006, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;
• Avizarea notelor justificative şi contrasemnarea contractelor de 
achiziţie publică;
• întocmire şi avizare convenţii, acorduri, parteneriate (5);
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• Acordare de consultaţii şi consiliere personalului instituţiei şi 
beneficiarilor de servicii sociale.

Birou Comunicare, registratură, relaţii cu publicul 
si evaluare iniţială
9 9

Obiective propuse:
• Informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei 
privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
• 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 informaţii şi au fost îndrumate persoanele solicitante către 
serviciile specializate din cadrul Direcţiei generale sau către alte instituţii 
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 31.12.2020, figurează 73.825 numere înregistrate în 
registrul intrări-ieşiri;
• în perioada ianuarie-decembrie 2020 s-au înregistrat 125 de petiţii, din 
care:
- petiţii formulate de către cetăţeni: 76;
- petiţii formulate de către organizaţii legal constituite : 39;
- petiţii clasate : 20.
• în perioada raportată nu sunt cazuri de petiţii care nu au fost 
înregistrate şi repartizate pentru soluţionare, conform procedurii 
aprobate, respectiv nu sunt petiţii pentru care nu au fost formulate 
răspunsuri în scris, în condiţiile şi la termenele stabilite prin procedură.
• în privinţa modului de soluţionare a petiţiilor, situaţia se prezintă astfel:
- petiţii soluţionate în termenul legal de către compartimentele de 
specialitate din DGASPC Vâlcea: 125;
- 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): 
10;
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- petiţii clasate în temeiul art. 10 (2) din O.G. nr. 27/2002 (dacă după 
trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar 
ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi 
conţinut): 1;

Principalele aspecte sesizate de petenţi (pe domenii de 
activitate/compartimente):

Nr.
crt.

Compartimentul care a soluţionat 
petiţia

Aspectul/aspectele
semnalate

Număr
petiţii

f i . Biroul Comunicare Registratură 
relaţii cu publicul şi evaluare iniţială

Suspiciune încadrare în 
grad de handicap

92

2. Serviciul Resurse Umane Refuz carantină angajat; 
Reluare recuperare în 
Centrul de zi de îngrijire şi 
recuperare pentru copilul cu 
dizabilităti Rm. Vâlcea

2

3. Serviciul Evaluare Complexă a 
copilului cu dizabilitaţi

Neîncadrarea în grad de 
handicap a copilului

1

4. Biroul Intervenţie în regim de 
urgenţă în domeniul asistenţei 
sociale

Abuz, neglijare, exploatare 
copil

23

5 Compartimentul Management de 
caz pentru adulţi şi monitorizare 
servicii sociale

Persoană vârstnică 
neglijată de familie

1

6. Serviciul Managementul de caz 
pentru copil

Reintegrare familială;
Abuz asupra unui copil aflat 
în plasament la asistent 
maternal profesionist.

3

7. Complexul de apartamente -  
Locuinţe de tip familial Râmnicu 
Vâlcea

Comportament abuziv al 
unui beneficiar

1

8. Serviciul Finanţe buget Dobanda credit persoana 
cu handicap

1

9. Centrul pentru victimele violenţei în 
familie

Găzduire mamă împreună 
cu copilul

1

în conformitate cu Legea nr.544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, în registrul pentru înregistrarea solicitărilor 
şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public şi pentru 
gestionarea procesului de acces la informaţiile de interes public, au fost 
înregistrate 17 solicitări de informaţii de interes public de la persoane 
juridice şi fizice, pe suport electronic şi prin poştă.

SERVICII ECONOMICE SI 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:
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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;
o urmărirea prin programe de măsuri a reducerii cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare.

A. Active fixe

Valorile aferente activelor fixe la 31.12.2020, în raport cu valorile la 
data de 31.12.2019, sunt următoarele:

- lei -
D e n u m ire S o ld  la  

3 1 .1 2 .2 0 1 9
C re ş te r i S c ă d e r i S o ld  la 

3 1 .1 2 .2 0 2 0
S f.

a m o r t iz ă r i
3 1 .1 2 .2 0 1 9

S f.
a m o r t iz ă r i
3 1 .1 2 .2 0 2 0

A c t iv e  f ix e  
n e c o rp o ra le

1 3 5 .9 5 0 ,1 8 “ - 1 3 5 .9 5 0 ,1 8 1 0 3 .1 3 6 ,8 1 1 2 4 .0 1 1 ,5 3

A c t iv e  f ix e  
c o rp o ra le ,  
d in  c a re :

6 . 895 . 453,91 349 . 128,60 531 . 280,74 6 . 896 . 579,22 5 . 478 . 703,48 5 . 324 . 097,70

G r. 2 1 2 4 2 0 .9 4 2 ,1 4 2 8 .7 6 6 ,9 1 4 4 9 .7 0 9 ,0 5 2 5 6 .1 0 7 ,4 4 2 8 0 .9 0 8 ,6 5

G r. 2 1 3 5 .6 1 4 .8 4 3 ,3 0 3 8 .6 3 5 ,8 1 5 2 6 .1 2 3 ,2 7 5 .1 2 7 .3 5 5 ,8 4 4 .5 7 9 .1 2 1 ,0 9 4 .3 3 2 .7 3 2 ,9 0

G r. 2 1 4 8 5 9 .6 6 8 ,4 7 2 8 1 .7 2 5 ,8 8 5 .1 5 7 ,4 7 1 .1 3 6 .2 3 6 ,8 8 6 4 3 .4 7 4 ,9 5 7 1 0 .4 5 6 ,1 5

A c t iv e  f ix e  
c o rp o ra le  în  
c u rs  d e  
e x e c u ţ ie  - 
231

4 1 6 .7 1 1 ,0 0 2 3 3 .4 3 3 ,5 5 1 8 3 .2 7 7 ,4 5

TOTAL
ACTIVE

7.448.115,09 349.128,60 764.714,29 7.032.529,40 5.581.840,29 5.448.109,23

Comparativ cu începutul anului, se înregistrează următoarele 
modificări în structura activelor fixe:

1. Creşteri în valoare totală de 349.128,60 lei, cu următoarea 
defalcare:

a. 3.623,76 lei, majorare a grupei 212 Construcţii, prin înregistrarea 
în evidenţele contabile cu Nota contabilă nr. 17 din 18.05.2020 a unui 
foişor din lemn realizat în regie proprie la C.P.V. Nicolae Bălcescu;

b. 20.000,00 lei, majorare a grupei 213 Instalaţii tehnice, mijloace 
de transport, animale şi plantaţii prin înregistrarea în evidenţele contabile 
cu Nota contabilă nr. 2 din 31.01.2020 a unui autoturism marca DACIA 
LOGAN, primit ca donaţie de la Fundaţia SERA România la Casa 
Materna Troianu pentru proiectul „Echipa mobilă”;

c. 18.635,81 lei, majorare a grupei 213 Instalaţii tehnice, mijloace 
de transport, animale şi plantaţii prin înregistrarea în evidenţele
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contabile, cu Nota contabilă nr. 1 din 30.06.2020, a unui panou solar, 
unui generator şi unei centrale termice, preluate prin Protocol de 
predare-preluare a Centrului de îngrijire Bătrâni Cueni, comuna Roeşti, 
judeţul Vâlcea, nr. 9378/36746 din 24.06.2020 şi PV nr. 
38051/30.06.2020 privind valorificarea rezultatelor inventarierii bunurilor 
predate din patrimoniul Centrului de îngrijire Bătrâni Cueni;

d. 249.387,12 lei, majorare a grupei 214 Mobilier, aparatură 
birotică, aparatură de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 
active fixe corporale prin achiziţionarea unei imprimante scaner CANON 
iSensys MF269DW şi a mobilierului pentru bucătărie şi dormitoare în 
cadrul proiectului „Venus”, în valoare de 15.953,57 lei, precum şi 
punerea în funcţiune a unui Sistem de supraveghere video în centrele 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea, inclusiv la sediul administrativ, în valoare de 
233.433,55 lei;

e. 3.300 lei, majorare a grupei 212 Construcţii prin înregistrarea în 
evidentele contabile cu Nota contabilă nr. 18 din 20.10.2020 a unuii
uscător de rufe la Centrul pentru copilul cu dizabilităţi Rm. Vâlcea;

f. 32.338,76 lei, majorare a grupei 214 Mobilier, aparatură birotică, 
aparatură de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 
corporale cu două sisteme de supraveghere video achiziţionate şi 
montate la 2 centre: Centrul de zi de îngrijire şi recuperare pentru copil 
cu dizabilităţi Rm. Vâlcea, respectiv la Centrul de abilitare şi reabilitare 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi Măciuca.

g. 21.843,15 lei, majorare a grupei 212 Construcţii, prin 
înregistrarea diferenţelor din reevaluare conform Raportului privind 
reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor la data de 
30.11.2020 nr. 72035/18.12.2020.

2. Scăderi în valoare totală de 764.714,29 lei, din care:
a. 233.433,55 lei scădere a grupei 231 Active fixe corporale în curs 

de execuţie prin punerea în funcţiune a unui Sistem de supraveghere 
video în centrele D.G.A.S.P.C. Vâlcea, inclusiv la sediul administrativ;

b. 526.123,27 lei, scăderea grupei 213 Instalaţii tehnice, mijloace 
de transport, animale şi plantaţii prin înregistrarea în evidenţele contabile 
a Procesului verbal de scoatere din funcţiune (casare) a mijloacelor 
fixe/de declasare a unor bunuri materiale nr. 60.812/22.10.2020;

c. 5.157,47 lei, scăderea grupei 214 Mobilier, aparatură birotică, 
aparatură de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 
corporale prin înregistrarea în evidenţele contabile a Procesului verbal 
de scoatere din funcţiune (casare) a mijloacelor fixe/ de declasare a unor 
bunuri materiale nr.60812/22.10.2020.

Activele fixe corporale în curs de execuţie, în sumă de 183.277,45 
lei, sunt reprezentate, în principal, de studii de fezabilitate şi utilaje care 
nu au fost puse în funcţiune.
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B. Stocuri

Stocurile D.G.A.S.P.C. Vâlcea, la data de 31.12.2020, sunt în sumă 
de 10.870.402,03 lei, cu o creştere de 560.604,84 lei în raport cu data de 
31.12.2019 şi se detaliază astfel:

- lei -
N r.
c rt.

E x p lic a ţ ii C o n t S o ld
3 1 .1 2 .2 0 1 9

S o ld
3 1 .1 2 .2 0 2 0

%

1. Combustibili 302.02 402.556,07 577.534,44 143,47%

2. Piese de schimb 302.04 53.515,06 46.125,54 86,19%

3. Hrană 302.07 908.310,18 953.626,42 104,99%
4. Alte materiale 

consumabile
302.08 989.148,26 1.494.324,81 151,07%

5. Medicamente şi 
materiale sanitare

302.09 84.280,73 81.081,90 96,20%

T o ta l m a te r ia le  
c o n s u m a b ile

3 0 2 2 .4 3 7 .8 1 0 ,3 0 3 .1 5 2 .6 9 3 ,1 1 1 2 9 ,3 2 %

6. Materiale de 
natura obiectelor 
de inventar în 
magazie

303.01 1.299.273,77 1.258.284,81 96,85%

7. Materiale de 
natura obiectelor 
de inventar în 
folosinţă

303.02 6.570.423,46 6.450.885,27 98,18%

T o ta l m a te r ia le  
d e
n a tu ra  o b ie c te lo r  
d e  in v e n ta r

3 0 3 7 .8 6 9 .6 9 7 ,2 3 7 .7 0 9 .1 7 0 ,0 8 9 7 ,9 6 %

8. Materiale date în 
prelucrare în 
instituţie

307 2.289,66 8.538,84 372,93%

T O T A L  S T O C U R I 1 0 .3 0 9 .7 9 7 ,1 9 1 0 .8 7 0 .4 0 2 ,0 3 1 0 5 ,4 4 %

Stocurile prezintă o creştere comparativ cu începutul anului ca 
urmare a achiziţionării de combustibili pentru încălzit, alimente, materiale 
şi echipamente de protecţie, materiale de curăţenie şi dezinfecţie, 
materiale de igienă personală, pentru buna funcţionare a serviciilor 
sociale până la aprobarea bugetului pe anul 2021.

Bugetul propriu

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 47/18.02.2020, 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea i-a 
fost aprobat un buget iniţial în cuantum de 94.240.730 lei.
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în cursul anului 2020, bugetul iniţial a fost rectificat după cum 
urmează cum urmează :

- cu suma de 40.290 lei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr. 53/25.03.2020;

- cu suma de 163.650 lei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr. 136/31.07.2020;

- cu suma de 9.226.000 lei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr. 145/07.08.2020;

- cu suma de 1.999.700 lei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr.150/31.08.2020;

- diminuare cu suma de 154.700 lei, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Vâlcea nr. 204/25.11.2020;

- cu suma de 9.358.070 lei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vâlcea nr. 221/17.12.2020;

- diminuare cu suma de 212.000 lei, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Vâlcea nr. 241/22.12.2020.

ajungând la un total de 114.661.740 lei.
Prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 

171/19.05.2020, 296/20.08.2020, nr.411/02.11.2020, nr.467/03.12.2020 
au fost aprobate virări de credite în cadrul bugetului instituţiei, la 
Secţiunea de funcţionare.

Sursele de finanţare corespunzătoare fondurilor alocate pentru 
anul 2020 prin legea bugetară anuală, cu rectificările ulterioare, precum 
şi din alte surse bugetare, sunt următoarele:

- buget de stat -  sume defalcate din TVA (Anexa 4 la Legea nr. 
5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, rectificări ale bugetului de stat, 
respectiv economii la Programul pentru şcoli al României, conform art. 
27 din O.U.G nr.101/2020): 34.173.880 lei, respectiv 29,80% din bugetul 
instituţiei;

- buget de stat - fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
(H.G. nr.1015/2020, H.G. nr. 1100/18.12.2020): 13.348.000 lei, respectiv 
11,64% din bugetul total al instituţiei;

- buget Consiliul Judeţean Vâlcea: 63.926.760 lei, respectiv 55,75 
% din bugetul instituţiei;

- transferuri din bugetul M.M.P.S, prin bugetul Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi: 1.857.000 lei, reprezentând un procent 
de 1,62 % din bugetul instituţiei;

- sponsorizări, în condiţiile legii (Fundaţia SERA România): 41.650 
lei, respectiv un procent de 0,04%;

- 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 0,05%;

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 -  cofinanţare naţională şi UE: 1.255.450 lei, 
respectiv un procent de 1,10 %.

Total: 114.661.740 lei.
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Plăţile evidenţiate în contul de execuţie a bugetului la data de 
31.12.2020 sunt detaliate astfel:

- lei -

DENUMIREA INDICATORI
Cod

indicat
or

Prevederi 
bugetare la 

data de 
31.12.2020

Plăţi efectuate 
la data de 
31.12.2020

Cheltuieli 
efective la data 
de 31.12.2020

Ponderea 
plăţilor 

efectuate în 
prevederile 
bugetare ia 

finele
anului 2020

%

Ponderea 
cheltuielilor 
efective în 
prevederile 
bugetare la 

finele anului 
2020

%
0 1 2 3 4 5 6

CHELTUIELI 
TOTALE(Secţiunea de 
funcţionare + Secţiunea 
de dezvoltare)

114.661.740 101.644.607,47 100.575.355,16 88,65% 87,71%

SECŢIUNEA DE 
FUNCŢIONARE 111.897.580 100.845.222,40 99.536.211,61 90,12% 88,95%
T IT LU L  I. C H E LT U IE L I DE 
P E R S O N A L 10

79 .208 .610 79.053 .619 77 .450 .553 99 ,80% 97 ,78%

T IT L U L  II BU N U R I Şl 
S E R V IC II 20

30 .630 .770 2 0 .895 .456 ,14 2 0 .532 .864 ,63 68 ,22% 6 7 ,03 %

T IT L U L  IX. A S IS T E N Ţ Ă  
S O C IA LĂ 57

1 .857.000 1 .421 .336 ,18 1.343 .083 ,98 76,54% 72 ,33%

T IT L U L  X I. A LT E  
C H E LT U IE L I 59

2 0 1 .200 187.548 209 .710 93 ,21% 104,23%

T IT LU L  X IX . PLĂŢI 
E F E C T U A T E  ÎN  ANII 
P R E C E D E N Ţ I - 
S E C Ţ IU N E A  DE 
F U N C Ţ IO N A R E 85

- -712 .736 ,92 - - -

SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE 2.764.160 799.385,07 1.039.143,55 28,92% 37,59%
P R O IE C T E  CU 
F IN A N Ţ A R E  DIN  
FO N D U R I E X TE R N E  
N E R A M B U R S A B ILE  
A F E R E N T E  C A D R U LU I 
F IN A N C IA R  2014-2020 58

1 .359.050 767.538,31 733 .861 ,96 56,48% 54%

C H E LT U IE L I DE C A P ITA L 70 1 .405 .110 32 .338 ,76 305 .281 ,59 2,30% 21 ,73%

T IT LU L  X IX  PLĂTI 
E F E C T U A T E  ÎN ANII 
P R E C E D E N Ţ I - 
S E C Ţ IU N E A  DE 
D E Z V O LT A R E 85

-492 - - -

în perioada analizată, în cadrul Secţiunii de funcţionare, plăţile 
nete aferente activităţii curente a instituţiei (cheltuieli de personal, 
respectiv bunuri şi servicii) s-au ridicat la suma totală de 99.949.075,14 
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.

Finanţarea acestor beneficii de asistenţă socială este asigurată din 
fonduri primite prin transfer din bugetul Autorităţii Naţionale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii - Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale.

La data raportării, 17.982 persoane cu handicap au beneficiat de 
gratuitatea transportului interurban, iar 13 persoane cu handicap au
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beneficiat de dobânda subvenţionată la creditele contractate pentru 
achiziţionarea unui singur mijloc de transport şi pentru adaptarea unei 
locuinţe conform nevoilor individuale de acces, în baza art. 24 şi 27 din 
Legea 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

în perioada analizată, s-au efectuat plăţi în cuantum total de 
1.421.336,18 lei, după cum urmează:

- lei -
5 7 .0 2 .0 1  
A ju to a re  

s o c ia le , d in  
c a re :

C re d ite  
b u g e ta re  

a p ro b a te  la 
d a ta  d e  

3 1 .1 2 .2 0 2 0

S u m e  
t ra n s fe ra te  
d in  b u g e tu l  
M .M .P .S  la  

d a ta  d e  
3 1 .1 2 .2 0 2 0

P lă ţi e fe c tu a te  
la  d a ta  de  

3 1 .1 2 .2 0 2 0

S u m e
tr a n s fe r a te  şi 
n e u til iz a te  la  

3 1 .1 2 .2 0 2 0

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

1.823.000 1.501.745 1.392.891,80 108.853,20

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

34.000 28.451 28.444,38 6,62 l

T o ta l 1 .8 5 7 .0 0 0 1 .5 3 0 .1 9 6 1 .4 2 1 .3 3 6 ,1 8 1 0 8 .8 5 9 ,8 2

La titlul 59 ”Alte cheltuieli", art. 59.40, în cursul exerciţiului 
bugetar 2020, în temeiul art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost decontate 
sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, în cuantum total 
de 187.548 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 767.538,31 lei.

Plăţile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile la data de 31.12.2020 sunt detaliate astfel:

- lei -

D e n u m ire
p ro ie c t

C o d  in d ic a to r P re v e d e r i 2 0 2 0 P lă ţi e fe c tu a te  la  
d a ta  d e  

3 1 .1 2 .2 0 2 0
F in a n ţa re a  

n a ţ io n a lă , to ta l, d in  
c a re :

2 6 1 .6 5 0 1 2 8 .7 0 1 ,3 5

Proiect TEAM UP 58.02.01 112.990 51.399,00
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Proiect VENUS 58.02.01 44.600 28.630,35
Proiect ACCES 58.02.01 103.600 48.672,00
Proiect ASSIST 58.15.01 460 0.00

F in a n ţa re  e x te rn ă  
n e ra m b u rs a b ilă ,  
to ta l, d in  c a re : 1 .0 8 3 .1 7 0 6 3 8 .8 3 6 ,9 6

Proiect TEAM UP 58.02.02 613.220 278.963,00
Proiect VENUS 58.02.02 344.390 301.198,96
Proiect ACCES 58.02.02 88.360 40.290,00
Proiect ASSIST 58.15.02 37.200 18.385,00

C h e ltu ie li  
n e e lig ib ile , to ta l,  

d in  c a re : 1 4 .2 3 0 0 ,0 0
Proiect VENUS 58.02.03 9.850 0,00
Proiect ASSIST 58.15.03 4.380 0,00

T O T A L 1 .3 5 9 .0 5 0 7 6 7 .5 3 8 ,3 1

în aceeaşi secţiune, la titlul 71 Active nefinanciare, în baza Listei 
obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la buget în 
anul 2020, în cursul exerciţiului financiar 2020, a fost angajată şi 
decontată suma totală de 32.338,76 lei. Suma reprezintă contravaloarea 
a două sisteme de supraveghere video achiziţionate şi montate la 2 
centre: Centrul de zi de îngrijire şi recuperare pentru copil cu dizabilităţi 
Rm. Vâlcea, respectiv la Centrul de abilitare şi reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi Măciuca.

Veniturile, în sumă totală de 963.372 lei, încasate până la data de 
31.12.2020, 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..........................71.128 lei;
- Centrul de îngrijire şi Asistenţă Milcoiu..................161.830 lei;
- Centrul de îngrijire şi Asistenţă Zătreni................... 94.110 lei;
- Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bistriţa...................181.041 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică

Măciuca............................................................................................ 3.361 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 1

Băbeni....................................................................................................13.460 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 2

Băbeni..................................................................................................145.256 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Govora............... 29.548 lei;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Băbeni.................57.262 lei;
- Centrul pentru Persoane Vârstnice N. Bălcescu.......106.489 lei;
- Centrul de Criză şi Respiro Băbeni................................30.582 lei;
- Centrul de îngrijire Bătrâni Cueni.............................................69.305 lei.
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Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare, transferuri cu titlu 
gratuit, venituri din producţie 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 280.120,90 lei, din care:

- materiale pentru curăţenie................................................... 2.990,26 lei;
- alimente.............................................................................. 14.898,26 lei;
- medicamente.......................................................................36.784,88 lei;
- materiale sanitare.................................................................1.400,00 lei;
- materiale pentru protecţia muncii.....................................135.252,50 lei;
- tichete sociale...........................................................................48.000 lei;
- materiale igienico-sanitare............................................................ 345 lei;
- obiecte de inventar.............................................................. 12.520,43 lei;
- alte materiale.........................................................................6.861,40 lei;
- combustibil............................................................................. 1.068,17 lei;
- mijloace fixe......................................................................... 20.000,00 lei.
Donaţiile/ sponsorizările în bunuri, respectiv respectiv trasferurile 

cu titlu gratuit, au fost efectuate de:
- lei -

- S.C. STYLEMAN COMPLEX DESIGN BUCUREŞTI.......... 500,00 lei
- I.S.U. RM. VÂLCEA............................................................... 38.680,80 lei
- S.C. NIKOS VIL IMPEX BUCUREŞTI................................... 1.220,00 lei
- SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CRUCE ROŞIE...................... 10.919,50 lei
- SINDICATUL CADRELOR MILITARE VÂLCEA.................. 891,60 lei
- CLUB ROTARY RM. VĂLCEA.............................................. 3.637,00 lei
- KAUFLAND ROMÂNIA......................................................... 48.000,00 lei
- UNICEF ROMÂNIA............................................................... 36.855,00 lei
- S.C. FARES TRADING S.R.L. HUNEDOARA..................... 25.529,20 lei
- S.C. FILDAS TRADING S.R.L. PITEŞTI............................. 69.880,00 lei
- FUNDAŢIA COMUNITARĂ VÂLCEA................................... 3.257,50 lei
- FUNDAŢIA SERA ROMÂNIA............................................... 20.000,00 lei
- ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI.......................................... 6.000,00 lei
- S.C. DORGAB S.R.L............................................................. 675,00 lei
- S.C. METADIS S.R.L. FARMPLUS HOREZU..................... 521,40 lei
- EDITURA ACCENT PRINŢ SUCEAVA............................... 350,00 lei
- S.C. UTCHIM S.R.L............................................................... 345,00 lei
- S.C. OMICRON S.R.L........................................................... 86,35 lei
- PERSOANE FIZICE............................................................... 5.839,57 lei
- S.C. BOBIX STAR S.R.L....................................................... 105,30 lei
- ASOCIAŢIA CREIOANE COLORATE................................. 909,93 lei
- S.C. KYNITA S.R.L................................................................ 2.906,90 lei
- ASOCIAŢIA BANCA DE BINE - BANCA DE HAINE.......... 47,00 lei
- PAROHIILE CERCUL PASTORAL LOVIŞTEA................... 1.895,68 lei
- RNP ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ VÂLCEA............... 1.068,17 lei

De asemenea, până la data de 31.12.2020, s-au înregistrat venituri 
din producţie proprie în sumă de 9.090 lei, reprezentând alimente.
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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 Finanţe-buget şi Compartimentului Contabilitate-salarizare şi 
coordonată de către directorul executiv adjunct economic.

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

Activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2020 de către 
structurile de mai sus a fost în deplină concordanţă cu misiunea şi 
obiectivele generale ale D.G.A.S.P.C. Vâlcea, cu respectarea atribuţiilor 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a vizat 
îndeplinirea realizarea următoarelor activităţi, ce decurg din obiectivele 
specifice asumate:

- fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru exerciţiul 
bugetar 2020, şi ulterior a proiectului de buget pe anul 2020, a listei 
obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la buget, cu 
repartizarea pe trimestre a bugetului alocat;

- 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;

- 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. 153/25.03.2020 (rectificare pozitivă cu suma de 
40.290 lei). Cu această ocazie au fost formulate propuneri şi aprobate 
realocări de fonduri în buget pentru asigurarea materialelor biocide, 
materialelor sanitare de protecţie, dezinfectanţilor, materialelor pentru 
curăţenie, altor materiale igienico-sanitare pentru beneficiarii din 
centrele de tip rezidenţial ale instituţiei, precum şi pentru personalul 
acesteia care lucrează în legătură cu specificul instituţiei, în contextul 
epidemiei cu Coronavirus SAR-CoV-2 (COVID 19).

De asemenea, au fost formulate propuneri de realocare a creditelor 
bugetare pentru asigurarea sumelor destinate stingerii obligaţiilor de 
plată în sumă totală de 7.219.209,42 lei, reprezentând debite din sume 
neeligibile stabilite prin Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de 
stabilire a creanţelor bugetare nr. 8601/04.02.2020/ 10753/11.02.2020, 
emis de către Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală 
Programe Europene Capital Uman, completat prin Nota privind 
îndreptarea erorii materiale din cuprinsul PVC nr.8601/04.02.2020 
întocmită pentru proiectul ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor" POCU/480/4/19/127169;

Cu aceeaşi ocazie, au fost aprobate şi asigurate surse de finanţare 
destinate implementării proiectului ”A.C.C.E.S. -  Asistenţa pentru
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creşterea calităţii vieţii şi egalitate de şanse pentru vârstnici” -  cod SMIS 
2014+: 126733, în exerciţiul bugetar 2020;

- fundamentarea necesarului suplimentar de credite bugetare 
pentru exerciţiul bugetar 2020;

- demersuri privind propuneri de virări de credite bugetare în cadrul 
bugetului instituţiei, materializate prin fundamentarea şi depunerea 
memoriilor specifice la Consiliul Judeţean Vâlcea. Demersurile au fost 
materializate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 
171/19.05.2020 privind efectuarea de virări de credite bugetare, precum 
şi modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor aprobate în cadrul 
Titlului II Bunuri şi servicii.

Cu această ocazie, au fost formulate propuneri şi aprobate 
realocări de fonduri în buget pentru asigurarea materialelor biocide, 
materialelor sanitare de protecţie, dezinfectanţilor pentru personalul 
instituţiei, în contextul epidemiei cu Coronavirus SAR-CoV-2 (COVID 
19).

- demersuri privind propuneri de rectificări bugetare/virări de credite 
bugetare în cadrul bugetului instituţiei, materializate prin fundamentarea 
şi depunerea memoriilor specifice la Consiliul Judeţean Vâlcea. 
Demersurile au fost materializate prin suplimentări de buget, astfel: cu 
suma de 163.650 lei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 
136/31.07.2020, cu suma de 9.226.000 lei, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Vâlcea nr. 145/07.08.2020, cu suma de 1.999.700 lei, prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 150/31.08.2020. Prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 296/20.08.2020, au fost 
aprobate virări de credite în cadrul bugetului instituţiei, la Secţiunea de 
funcţionare, titlul II Bunuri şi servicii.

- demersuri privind propuneri de rectificări bugetare/virări de credite 
bugetare în cadrul bugetului instituţiei, materializate prin fundamentarea 
şi depunerea memoriilor specifice la Consiliul Judeţean Vâlcea. 
Demersurile au fost materializate prin suplimentări/diminuări de buget, 
astfel:

a. diminuare de buget cu suma de 154.700 lei, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.204/25.11.2020;

b. suplimentare de buget cu suma de 9.358.070 lei, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.221/17.12.2020, (în temeiul 
H.G. nr. 1015/2020);

c. diminuare de buget cu suma de 212.000 lei, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.241/22.12.2020, (în temeiul 
H.G. nr. 1100/2020).

Prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea 
nr.411/02.11.2020 şi nr.467/03.12.2020 au fost aprobate virări de credite 
în cadrul bugetului instituţiei, la Secţiunea de funcţionare.

- întocmirea situaţiilor financiare aferente anului 2019, respectiv a 
situaţiilor financiare trimestriale ale execiţiului financiar 2020, precum şi a 
tuturor rapoartelor de activitate aferente acestor perioade;
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- întocmirea contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii 
pentru persoanele cu handicap care au contractat credite în condiţiile art. 
27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

- întocmirea diverselor situaţii privind:
• costul mediu lunar/beneficiar din sistem rezidenţial pentru anul 

2019;
• întocmirea raportărilor lunare către Consiliul Judeţean Vâlcea, în 

conformitate cu O.M.F.P. nr. 2.941/2009 privind indicatorii din 
bilanţ şi plăţile restante;

- transmiterea electronică a formularelor şi rapoartelor aferente 
perioadei analizate în sistemul naţional de raportare FOREXEBUG;

- întocmirea lunară a solicitărilor de deschidere de credite 
bugetare;

- 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;

- preluarea documentelor corect întocmite, fără întârziere, şi 
introducerea datelor în programul informatic;

- până la sfârşitul perioadei analizate au fost întocmite 4.253 ordine 
de plată, reprezentând plăţi efectuate în condiţiile legii;

- 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, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- verificarea încadrării cheltuielilor în limitele creditelor bugetare 
aprobate, respectiv în limitele creditelor bugetare deschise, pentru 
exerciţiul financiar 2020;

- cu Procesul-verbal nr. 62.652/2.11.2020 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.703/29.09.2020 privind organizarea în anul 
2020 a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea, în perioada 01-20 noiembrie 2020 a fost efectuată inventarierea 
generală a patrimoniului, prin 19 comisii de inventariere desemnate. în 
data de 08.12.2020 a fost aprobat Procesul-verbal nr.69197/08.12.2020 
privind rezultatele inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea pe anul 2020;

- în temeiul O.G. nr.81/2003 şi al O.M.E.F. nr.3471/2008, a fost 
efectuată reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor
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aflate în evidenţa contabilă la data de 30.11.2020. Rezultatul reevaluării 
a fost consemnat în Raportul nr. 72035/18.12.2020 şi înregistrat în 
evidenţa contabilă în luna decembrie 2020;

- 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;

- 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;

- 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 şi respectarea prevederile actelor normative în vigoare 
cu privire la salarizarea personalului din cadrul instituţiei;

- verificarea exactităţii datelor cuprinse în documentele aferente 
întocmirii statului de plată, în ceea ce priveşte atât drepturile, cât şi 
obligaţiile salariaţilor, prevăzute în actele normative în vigoare, Codul 
muncii, legislaţia specifică funcţiilor publice, legislaţia privind salarizarea 
personalului bugetar, la nivel de instituţie;

- calcularea statelor lunare de salarii pentru centrele şi serviciile 
instituţiei, precum şi pentru aparatul propriu şi asistenţii maternali 
profesionişti, având ca bază pontajele întocmite şi semnate de şefii
centrelor si serviciilor aflate în subordinea instituţiei si care sunt avizate» » >
de serviciul resurse umane;

- verificarea şi calcularea concediilor medicale, conform 
reglementărilor legale în vigoare;

- întocmirea lunară a situaţiei concediilor medicale şi 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;
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- asigurarea evidenţei reţinerilor din salarii conform prevederilor 
legale, a salariilor neridicate, precum şi a altor datorii şi creanţe în 
legătură cu personalul, cu întocmirea fişelor de cont analitic pentru toate 
conturile aferente drepturilor de personal;

- întocmirea borderourilor privind virarea salariilor şi a altor drepturi 
pe cârd în funcţie de banca comercială la care sunt deschise conturile;

- întocmirea lunară şi depunerea, până la data de 25 ale lunii, 
pentru luna anterioară, a Declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate (Formular D112);

- evidenţierea în contabilitate a garanţiilor de bună execuţie la 
contractele de achiziţii publică încheiate;

- acordarea vizei de control financiar preventiv de către persoanele 
desemnate în temeiul O.M.F.P. nr 923/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru proiectele de operaţiuni care au întrunit 
condiţiile de legalitate şi regularitate (un număr total de 30.038 proiecte 
de operaţiuni la data de 31.12.2020);

- urmărirea convenţiei de colaborare cu Fundaţia Inimă pentru 
Inimă; plata obligaţiilor ce decurg din aceasta, conform documentelor 
justificative, prevederilor legale în materie şi clauzelor contractuale ale 
acestei convenţii.

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 achiziţii publice şi contractare servicii sociale

Misiunea Biroului Achiziţii publice şi 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.

Obiectiv specific:
• Creşterea eficienţei în derularea procedurilor de achiziţii publice.

Rezultate obţinute în perioada raportată:
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• Au fost întocmite documentele specifice activităţii biroului: Strategia 
anuală de achiziţii publice, Programul anual al achiziţiilor publice şi 
Anexa Program Anual al Achiziţiilor Publice privind achiziţiile directe 
pentru anul 2020, pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la 
nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate;
• Au fost întocmite documentaţiile de atribuire şi documentele-suport;
• S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 
proceselor verbale de evaluare şi a rapoartelor procedurii, prin 
încheierea contractelor de achiziţie publică;
• Au fost organizate 19 proceduri de achiziţii cu publicare pe SEAP, din 
care:
- 2 proceduri licitaţie deschisă, din care: 1 procedură a fost realizată pe 6 
loturi, iar 1 procedură aferentă proiectului “VENUS -  împreună pentru o 
viaţă în siguranţă", a fost anulată;
-11 proceduri simplificate atribuite;
- 6 negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, din 
care: 5 proceduri în conformitate cu prevederile art.104, alin. (1), lit. c) 
din Legea 98/2016 şi 1 procedură în conformitate cu prevederile art.104, 
alin. (1), lit. a) din Legea 98/2016);
• Au fost iniţiate şi atribuite on line prin catalogul electronic SEAP 496 
achiziţii directe;
• Au fost realizate 59 achiziţii directe, în temeiul art. 43, alin. 3 din H.G. 
395/2016 actualizată;
• 15 achiziţii directe on line prin catalogul electronic SEAP - condiţii 
refuzate;
• 6 achiziţii directe on line prin catalogul electronic SEAP - condiţii 
neacceptate în termen;
• 23 achiziţii directe on line prin catalogul electronic SEAP -  anulate;
• S-au întocmit şi urmărit 65 de contracte de achiziţie publică;
• S-a monitorizat implementarea contractelor de achiziţie publică 
încheiate pentru anul 2020;
• S-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, 
document cu caracter obligatoriu.

Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare

Obiectiv specific:
• Gestionarea şi administrarea eficientă a patrimoniului ; asigurarea 
suportului logistic necesar pentru îndeplinirea obiectivelor structurilor 
/compartimentelor instituţiei.

Rezultate obţinute în perioada raportată:
în conformitate cu obiectivul specific al Serviciului Administrativ, 

Patrimoniu, Tehnic şi Aprovizionare, în anul 2020 s-au desfăşurat 
următoarele activităţi menite să asigure buna funcţionare a instituţiei:
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• întocmirea caietelor de sarcini/documentaţiilor tehnice pe baza 
necesităţilor transmise de celelalte compartimente/servicii sociale ale 
instituţiei şi au fost înaintate Biroului Achiziţii publice şi contractare 
servicii sociale;
• întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţia de produse 
/servicii/lucrări;
• urmărirea derulării contractelor/acordurilor cadru de utilităţi/servicii/ 
lucrări/produse;
• centralizarea referatelor de necesitate pentru comenzi decadale, 
conform contractelor de achiziţie derulate la nivelul instituţiei;
• verificarea facturile însoţite de notele de recepţie din punct de vedere 
a cantităţilor facturate şi furnizate comparativ cu comanda transmisă, din 
punct de vedere preţului cu care au fost facturate produsele comparativ 
cu preţul menţionat în contract;
• aprovizionarea ritmică cu alimente, medicamente şi materiale sanitare, 
materiale de curăţenie, materiale de igienă personală, materiale şi 
echipamente de protecţie şi combustibil de încălzit (lemn şi motorină) 
pentru toate servicile sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
• aprovizionarea cu furnituri de birou şi carburanţi auto al aparatului 
propriu al instituţiei;
• dotarea serviciilor sociale cu televizoare, frigidere, combine frigorifice, 
maşini de spălat şi uscătoare, maşini de gătit şi ustensile de bucătărie;
• dotarea cu echipament IT;
• revizii la centralele termice din dotarea centrelor rezidenţiale»

subordonate;
• renovarea şi modernizarea unui apartament social;
• lucrări de zugrăveli interioare, înlocuire şi reparaţii coloane de apă 
caldă şi rece, refacerea unor instalaţii sanitare etc., realizate în regie 
proprie;
• reparaţii ale sistemului pluvial la unităţile subordonate;
• lucrări de reparaţii tâmplărie interioară şi exterioară;
• transportul personalului implicat în activitatea de monitorizare a 
cazurilor sociale;
• transportul beneficiarilor de servicii sociale la unităţile medicale, în 
vederea evaluării stării de sănătate;
• realizarea inspecţiilor şi reviziilor tehnice periodice la mijloacele auto 
din parcul comun.

Comisia de Monitorizare

în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, 
directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea, a constitut, prin dispoziţie, o structură cu atribuţii în 
acest sens, denumită Comisia de monitorizare.
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Comisia de monitorizare, constituită în baza dispoziţiei nr. 
617/25.06.2020, modificată şi completată de dispoziţia nr. 209 
/26.09.2020, a desfăşurat 3 şedinţe de lucru în anul 2020.

Activitatea Comisiei de monitorizare s-a centrat pe ducerea la 
îndeplinire a acţiunilor cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului 
de control intern managerial pentru anul 2020 nr. 21.533/13.03.2020.

în registrul procedurilor sunt înregistrate la data de 31. 12.2020, 196 
proceduri documentate, din care:
- proceduri de sistem: 11
- proceduri operaţionale: 185, din care:

- aparat propriu:78
- servicii sociale:106.
La nivelul instituţiei au fost inventariate un număr de 182 activităţi
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procedurale, 14 obiective generale, 42 obiective specifice şi 38 de funcţii 
sensibile.

în registrul riscurilor sunt cuprinse un număr de 14 riscuri 
semnificative.

Toate cele 22 de structuri (compartimente, birouri şi servicii) au 
întocmit Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a 
standardelor de control intern managerial pentru anul 2020.

în cadrul şedinţelor de lucru s-au dezbătut următoarele aspecte:
• documente şi liste privind controlul intern managerial necesare la 
nivelul fiecărei structuri din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
• identificarea obiectivelor specifice derivate din obiectivele generale ale 
instituţiei;
• modalitatea de ducere la îndeplinire a acţiunilor din Programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020;
• elaborarea de noi proceduri şi actualizarea celor existente;
• analiza riscurilor semnificative, măsurile de control aferente acestora si

7

stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor impuse;
• punerea în concordanţă a atibuţiilor din ROF cu cele din fişele de post;
• includerea în proceduri a unor menţiuni cu privire la supervizarea 
activităţilor care implică un grad ridicat de expunere la risc;
• implementarea măsurilor dispuse în Planul pentru asigurarea 
diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile.

VII. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE ACTIVITATE

Indicatorii de măsurare a eficienţei serviciilor sociale şi indicatorii 
privind resursele şi managementul financiar urmăriţi de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în anul 2020, 
au fost realizaţi.

7

Pentru perioada următoare, instituţia va utiliza toate resursele 
pentru creşterea calităţii serviciilor sociale oferite, continuarea procesului 
de restructurare a centrelor de plasament pentru copii şi a centrelor
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rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, întărirea capacităţii de 
evaluare şi identificare a copiilor şi a persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile, precum şi pentru dezvoltarea/diversificarea serviciilor pentru 
copil şi familie la nivel local.

Obiective generale 2021:
s îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale;
s  Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale 

complementare, orientate spre promovarea autonomiei persoanei 
vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale;

S Finalizarea reformei instituţionale pentru diverse categorii de 
beneficiari prin crearea de alternative bazate pe conceptul familial 
sau sprijin comunitar;

S îmbunătăţirea colaborării cu comunităţile locale/alţi furnizori de 
servicii sociale pentru crearea/menţinerea serviciilor sociale de 
prevenire a situaţiilor de risc şi vulnerabilitate;

S Atragerea de parteneriate public-private şi întărirea reiaţilor de 
colaborare cu ONG-urile;

S Gestionarea eficientă a patrimoniului şi a resurselor financiare 
allocate.

Prezentul raport a fost elaborat în baza informaţiilor primite din 
partea fiecărei structuri organizatorice din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, activitatea detaliată fiind 
prezentată în rapoartele elaborate de acestea.
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