
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Direcţia Generală de Asistenţă S ocială  şi Protecţia Copilului -  
Vâlcea

C O M IS IA  D E  E V A L U A R E  
persoane adulte cu 

handicap

C O L E G IU L  D IR E C TO R 1 f

1 C O M IS IA
pentru protecţia copilului

Direcţia G enerală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia C opilului -  Vâlcea

Anexa nr. I .
la Hotararea nr...././'L.din ...£..-2..v..ţl...2020

Total Posturi Aparat Propriu 
= 171 (din care 125 FP, 46 P C )

Total Posturi Protecţia 
Copilului =  289

Total Posturi Asistenta 
Sociala -Adulţi =  661

Total posturi A M P  = 295 
Total posturi A P P  =  12

DIRECTOR Executiv

Serviciul monitorizare, analiza 
statistica, indicatori asistenta socială, 

incluziune sociala 
8/1/7

4
Birou Strategii, programe, proiecte, in 

domeniul asistentei sociale si relaţia cu 
ONG-urile 7 /  1/6

Biroul Managementul calităţii serviciilor 
sociale si corp control 

5/1/4

Compartiment intervenţie in situaţii de 
abuz, neglijare, trafic, migraţie si 

repatrieri 2

Compartiment Audit intern 
2

Serviciul de Evaluare complexa 
a copilului cu dizabilitati 

8 / 1 / 7

Serviciu! Resurse Umane 
8/1/7

Birou Comunicare, registratura, relaţii 
cu publicul $i evauare iniţială 

6/1/5

Serviciul Management de caz pentru 
copil

_______________46/1/45_____________

Compartiment Violenţă în familie

Compartiment Juridic Contencios 
adopţii si postadoptii

Compartiment Sanatate si securitate ir 
munca si situaţii de urgenta

Compartiment
Secretariat comisie pentru protecţia 
copilului si al comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap 
6

Compartiment Adopţii si post-adoptii

Birou intervenţie in regim de urgenta in 
domeniul asistentei sociale 

6/1/5

Comp.
Asistenţi
maternali
profesionişti

295

Include 
component 
a Telefonul 

pentru 
semnalarea 
cazurilor de 

urgenta

Compartiment prevenire 
marginalizare sociala 1

CompartimentAsistenta persoane 
vârstnice

Compartiment Management de caz 
pentru adulţi si monitorizare servicii 

sociale

Comp.
Asistenţi
personali

profesionişti
12

Serviciul de Evaluare complexă a 
personelor adulte cu handicap 

8 / 1 / 7

To ta l General =1428+ 
Roesti=19 

1447

Serviciul finanţe buget 
8/1/7

Compartiment Contabilitate salarizare

Birou Achiziţii publice derulare şi 
urmărire contracte 

7/1/6

Serviciul Administrativ, patrimoniu tehnic 
si aprovizionare 

8/1/7

Complex de 
apartamente- 
Locuinte de tip 
familial -Rm. 

Valcea 
{8

apartamente
sociale)

3 8/1/37

IZ3ZH
Centrul de 

tranzit 
Rm. Vâlcea

Locuinţă 
protejată 

pentru 
victimele 
violenţei 

domestice 
Rm. Valcea 
- Proiectul 
"Venus"

8 / 1 / 7

Centrul de 
plasament 

“AN A ' 
Rm. Vâlcea

30/1/29

JZE
Centrul 
pentru 

victimele 
violentei in 

familie 
Troian

20/1/19

Serviciul 
Casa 

Materna 
Rm. Valcea

15/1/14

Serviciul 
asistenţă şi 

suport pentru 
persoane 
aflate în 

situaţii de risc

10/1/9

Complex 
familial 
pentru 

recuperare 
a copilului 

cu
dizabilitati

Goranu

2 6 /1 /  25 
(din care)

i z t
Serviciul 
de tip 

rezidenţial 
Casa

"Pinocchio"
Băbeni

2 5 /1/2 4

Serviciul Centrul de Centrul de
Căsuţă de zi de primire in
tip familial îngrijire si regim de
"Nicoleta" recuperare urgenta a

Băbeni pentru copilului
copilul cu abuzat,neglijat

dizabilitati exploatat
Rm.Vâlcea Rm.Vâlcea

12/1 / Î l 2 7 /1/2 6 1 7 /1 / 16

Centrul 
pentru 

copilul cu 
dizabilităţi 
Rm. Vâlcea

j E 1 J— £ —J
••Centrul ••Centrul ••Centrul ••Centrul ••Centrul ••Centrul Centrul

de abilitare de îngrijire de îngrijire de îngrijire de îngrijire de ingrijire pentru

Şi si asistenta si asistenta si asistenta si asistenta si asistenta persoane
reabilitare pentru pentru pentru pentru pentru vârstnice

pentru persoane persoane persoane persoane persoane Nicolae
persoane adulte cu adulte cu adulte cu adulte cu adulte cu Balcescu
adulte cu dizabilităţi dizabilităţi dizabilităţi dizabilităţi dizabilităţi

dizabilităţi
nr. 3 Băbeni

Bistriţa Lungeşti Zatreni Milcoiu Govora

5 1/1/50 100/1/99 6 0 /1/5 9 9 0 /1/8 9 4 7 /1/4 6 23/1 / 22 3 2/1/31

•‘ Centrul 
de abilitare 

Şi
reabilitare 

pentru 
persoane 
adulte cu 
dizabilităţi 

N r.l Babeni

9 0 /1/8 9

i
•‘ Centrul

de
crizl-

Babeni

17/1/16

••Centrul 
de abilitare

Şi
reabilitare 

pentru 
persoane 
adulte cu 
dizabilităţi 

Nr.2 Babeni

86/1/85

Centrul de 
primire in 
regim de 
urgenta 
pentru 

persoane 
adulte 
Babeni

1 0 / 1 / 9

UZI
• *Centru! 

de abilitare 
şl

reabilitare 
pentru 

persoane 
adulte cu 

dizabilităţi 
Măciucă

5 5/1/54

Centrul de 
îngrijire 
bătrâni- 
Cuienl, 

corn. Roeşti

-Componenta rezidenţiala 
-Componenta de consiliere si orientare 
profesionala
-Componenta de formare si integrare socio- 
profesionala
-Componenta de integrare/reintegrare 
-Componenta de formare/dezvoltare a 
deprinderilor de viata independenta

Echipa mobilă 
de prevenire a 
abandonului 

2

Comp.pt.supravegherea 
si sprijinirea reintegrării 
sociale a copilul care 
savarseste fapte penale 
Şi nu răspunde penal

Comp.pt.sprijinirea 
victimelor infracţiunilor

Casuta nr. 1 -  
Goranu -

(9 )

Casuta nr. 2 - 
Goranu -

(10)

Comp.pt.consiliereşi 
sprijir, pt.parintisi copci

PREŞEDINTE, ; 

Constantin Rădule:

Nota: **Toate centrele rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte cu 
handicap urmeaza sa se 
restructureze si sa se reorganizeze 
conform Deciziilor nr. 877 si 
878/2018 ale ANPD

NOTA:
l.Se desfinteazâ Serviciul de tip rezidenţial pentru recuperarea copilului cu dizabilitati — 
Valcea cu un număr de 30 posturi 
2.Se desfinteazâ Centrul de plasament Andreea Rm Vâlcea
3. *AMP .asistent materna! profesionist se reduce numărul de posturi de la 320 la 295 
posturi
4. ** se înfiinţează un număr de 12 posturi APP{ asistent personal profesionist)
S.Se desfiinţează Serviciu de integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de 
protecţie ji se înfiinţează Complex de apartamente-loeuinte de tip familial
6.Se înfiinţează Centul de tranzit
7. Se înfiinţează Locuinţa protejată pentru victimele violentei domestice 
8.Se înfiinţează Serviciul asistenţa si suport pentru persoane aflate în situaţii de risc (are 
în structură 3 compa rtimente);
9. Se înfiinţează Centrul de Îngrijire bătrâni -Roesti 
Oupă aprobarea planurilor de restructurare a centrele pentru persoane adulte schimbă 
titulatura


