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ROMANIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului 
P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timisoara 

Tel.: 0256-490281; 494030; Fax: 0256-407066 
E-mail: dgaspctm@gmail.com; Web: http://www.dgaspctm.ro 
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1. MISIUNEA Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş este: promovarea, 

coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de protecţie a drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate.  

2. SCOPUL Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş este: asigurarea asistenţei 

sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a 

oricăror persoane aflate în dificultate. 

3.OBIECTIVE GENERALE  2009  

1. Reducerea numărului de copii cu măsura de protecţie specială. 

2. Reducerea numărului de copii ai străzii. 

3. Cresterea calităţii serviciilor sociale oferite tuturor categoriilor de beneficiari. 

4. Promovarea accesului la serviciile necesare integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţii în vederea prevenirii 

marginalizării acestora. 

5. Asigurarea drepturilor si facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele adulte cu handicap. 

6. Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Găvojdia. 

7. Restructurarea Centrului de Îngrijire si Asistenţă Ciacova.  

8. Atragerea de fonduri extrabugetare şi implementarea proiectelor cu finanţare externă. 

9. Crearea de baze de date pentru serviciile D.G.A.S.P.C.Timiş. 

10. Promovarea activităţilor instituţiei.  

11. Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii/persoane. 

12. Implementarea sistemului de Control Intern pentru toate activităţile desfăşurate de structurile D.G.A.S.P.C. Timis 

şi unităţile din subordine. 

13. Îmbunătăţirea calităţii managementului. 

 

4. IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ 

 

1. „Accesibilizarea, dotarea, sprijinirea şi consilierea persoanelor suferinde de maladia Alzheimer”- Proiect cu 

finanţare PHARE/2006 
În perioada decembrie 2008 - noiembrie2009 a avut loc implementarea proiectului Phare. 

La data de 1 decembrie 2009  a avut loc inaugurarea Centrului pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia 

Alzheimer, prin accesibilizarea la standarde, cât şi dotarea cu mobilier si echipamente performante  a unui corp nou de 

cladire al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova în vederea restructurării acestui centru şi oferirii de servicii cu un grad 

înalt de profesionalism conform standardelor in vigoare din domeniu.                                     

Valoarea totală a proiectului: 186 782 euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 19 195 euro.  

În plus faţă de finaţarea prin Phare în acest proiect s-au investit  3.600.000 lei din bugetul instituţiei, constând in 

amenajarea clădirii, dotări şi cheltuieli curente 

mailto:dgaspctm@gmail.com
http://www.dgaspctm.ro/
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2. „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului” – Prgram de Interes Naţional 

cu finanţare  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului  

Perioada de implementare nov.2008-sept.2009.   

Scopul proiectului a fost de schimbarea a percepţiilor şi atitudinilor personalului care lucrează în serviciile 

rezidenţiale de protecţie a copilului, în ceea ce priveşte drepturile copiilor şi încurajarea luării celor mai bune decizii care 

pun accentul pe interesul superior al copilului. Astfel au avut loc câte 2 sesiuni de perfecţionare a câte 5 zile, în Timişoara 

şi Lugoj pentru un numar de 120 de persoane angajate ai centrelor rezidenţiale pentru copii din subordinea 

D.G.A.S.P.C.Timiş.In cadrul proiectului s-a realizat „Strategia de perfecţionare a personalului din centrele pentru copii”. 

Valoarea totală a proiectului:  90.000lei, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 9.000 lei.  

 

3.„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj” – Proiect cu finantare Banca Mondială  

Perioada de implementare sept.2008- 2010 

Scopul proiectului: Construirea unui centru modern pentru 48 persoane cu dizabilităţi psihice, in vederea reorganizării 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia si oferirea de servicii de conform standardelor.In cursul 

anului  2009 a avut loc faza de obţinerea avizelor din partea „Comitetului Tehnico-Economic”; „Consiliului Interministerial 

de avizare lucrări publice de interes naţional; „Inspectoratul de Stat în construcţii” cât şi  actualizarea trimestriala a tuturor 

indicatorilor Studiului de Fezabilitate, urmănd să se emită Hotărârea de Guvern pentru alocarea sumelor. 

 Valoarea totală a proiectului: 1.472.042 euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 722 042 euro. 
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5. REZULTATE OBŢINUTE 

5.1. LA NIVELUL SERVICIILOR PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 

 

5.1.1. SERVICIUL DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

1.Obiectivele 2009: 

 Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite 

 Monitorizarea si evaluarea tuturor copiilor aflati la asistent maternal profesionist 

 
2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Activităţi de popularizare şi informare referitor la profesia de asistent maternal profesionist – condiţii, etape de 

evaluare, drepturi şi obligaţii; Mediatizare prin publicaţii mass-media şi televiziune  

 S-au desfăşurat întalniri de lucru in perioada Ianuarie – Decembrie 2009 cu 649 amp, cu conducerea Direcţiei 

Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului 

 Activitaţi de organizare (asistent social pentru amp/ asistent social pentru copil) în vederea creşterii calităţii 

serviciilor oferite, precum şi activităţi de formare continuă a asistenţilor maternali profesionişti în întâlniri periodice 

dintre aceştia şi asistenţii sociali ce îi monitorizează 

 Au fost atestaţi 42 de solicitanţi şi angajaţi 28 asistenţi maternali profesionişti; 

 Au incheiat contractul de munca 37 asistenti maternali profesionisti 

 S-a făcut plasamentul a 110 copii la asistenţi maternali profesionişti; 

 Au fost monitorizaţi lunar un nr. de 649 de asistenţi maternali şi întocmite fişe de monitorizare; 

 Au fost reintegraţi în familia naturală 45 copii, fiind în lucru 6 cereri de reintegrare, iar 6 cazuri sunt depuse la 

Serviciul Juridic; 

 Au fost reevaluate 428 măsuri de ocrotire, au fost întocmite planurile individualizate de protecţie pentru un nr. de 

831 de copii; 

 Au fost reatestaţi 172 de asistenţi maternali profesionişti; 

 Sunt în lucru 6 cazuri de înregistrare tardivă a naşterii; 

 Au fost completate chestionare de concediu pentru un nr. de 649 de amp; 

 Au fost completate şi verificate 649 de declaraţii pentru cheltuielile de locuit; 

Reprezentarea grafică a dinamicii  copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali pofesionişti  

la sfârsitul fiecărei luni până la 30.11.2009 
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Nr. 

crt 

Luna Nr. copii 

  Intrări Ieşiri Total 

1.  Decembrie 2008 0 2 1126 

2.  Ianuarie 2009 3 5 1124 

3.  Februarie 2009 7 5 1126 

4.  Martie 2009 17 5 1138 

5.  Aprilie 2009 7 2 1143 

6.  Mai 2009 4 5 1142 

7.  Iunie 2009 2 9 1135 

8.  Iulie 2009 11 5 1141 

9.  August 2009 5 4 1142 

10.  Septembrie2009 10 10 1142 

11.  Octombrie2009 15 10 1147 

12.  Noiembrie2009 7 5 1149 

 TOTAL 88 67  
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Reprezentarea grafică a domiciliului Asisteţilor Maternali Profesionişti 
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Reprezentarea grafică a numărului de copiii cu handicap sau fară handicap din Asistenţă Maternală  
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Situaţia anuală cu numărul de copii din  asistenţă maternală: 

 

Categoria de 

vârstă 

Fete Băieţi Domiciliul 

copilului 

Provenienţa 

copiilor 

urban rural urban rural 

0 – 2 ani 77 97 71 105 77 96 

2,1 – 4 ani 122 126 76 169 84 156 

4,1 – 6 ani 89 125 73 139 87 129 

6,1 – 8 ani 72 79 49 102 74 78 

8,1 – 10 ani 51 58 38 71 46 68 

10,1 – 12 ani 29 52 23 61 28 54 

12,1 – 16 ani 68 67 34 101 50 85 

Peste 16 ani 21 16 11 26 17 20 

TOTAL 529 620 375 774 463 686 

 

LA SFÂRŞITUL PERIOADEI RAPORTATE SE AFLAU UN NUMAR DE 1149 COPII IN PLASAMENT LA  

649 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI. 
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5.1.2. SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL 

1.Obiectivele 2009: 

 1.Reducerea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie cu 50 faţă de anul 2008. 

 2.Creşterea numărului de copii pentru care s-a încuviinţat adopţia cu 5 faţă de anul 2008. 

 

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Monitorizarea măsurilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecţie 

 Monitorizarea evoluţiei copilului în familia de plasament 

 Serviciul a fost inspectat de către inspecţia socială şi suntem în curs de implementare a recomandărilor formulate 

(cu excepţia managementului de caz) 

 

A scăzut  cu 25 numărul de copii aflati intr-o măsură de protecţie.  

 au fost atestate/reatestate ca apte să adopte un copil 75 persoane/familii faţa de anul 2008 cand au fost 

atestate/reatestate 52 de familii/persoane 

 mai sunt in lucru 14 de cereri de atestare 

 au fost organizate 13 cursuri de pregătire pentru familiile care doresc să adopte un copil la care au participat 50 de 

familii 

 a fost deschisă procedura adopţiei interne pentru 22 copii şi pe rolul instanţei se mai afla dosarele a înca 45 copii cu 

propunere de deschidere procedura adopţiei interne (se observa o creştere de peste 30 de copii pentru care se fac 

demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne) 

 74 de copii se află în perioada de monitorizare post adopţie 

 3 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei şi dosarul unui copil se află pe rol cu propunere de incredinţare în 

vederea adopţiei 

 26 de copii au fost adoptaţi prin sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă 

 15 copii au dosarele pe rolul instanţei de judecată cu propunere de încuviinţare adopţie 

 au fost plasaţi în regim de urgenţă la familii/persoane 6 copii părăsiţi în unităţile sanitare 

4.Date Statistice 

Numărul de ieşiri din sistem  

Reintegrări în familie: 28 

Împlinirea vârstei de 18 ani: 71 

Alte motive de încetare (casătorie, plecat de la domiciliu, adopţie): 27 
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2009 

934 101 126 909 
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Reprezentarea grafică a dinamicii numărului de măsuri de protecţie 

pe parcursul anului 2009 
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  A SCĂZUT  CU 25 NUMĂRUL DE COPII AFLATI INTR-O MĂSURĂ DE PROTECŢIE. 

DISTRIBUŢIA NUMĂRULUI TOTAL DE BENEFICIARI 

Pe sexe   Masculin – 456        Feminin – 453 

 

Şcolarizare - din 807 copii cu vârstă şcolară  659 frecventează o formă de învăţământ 

 

Mediul de provenienţa   Urban 495    Rural 414 

 

Număr de copii cu handicap 72 

 

5.1.3. SERVICIUL CONSILIERE FAMILIALĂ 

1.Obiectivele 2009: 

 Monitorizarea şi evaluarea cazurilor cu risc de separare la nivel de comunităţi locale 

 Reducerea numărului de copii 0-3 ani pentru care se instituie măsură de protecţie. 

 Prevenirea separării copilului de familia sa 

 

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

În perioada 01.11.2008 – 30.11.2009:  49 copii declaraţi părăsiţi în unităţile sanitare pentru care s-au luat următoarele 

măsuri : 

 Instituirea măsurii de plasament la AMP: 17 

 Plasament în familia adoptatoare: 3 

 Plasament familial: 2 

 Reintegrarea familială a copilului internat în spital: 13 

 Plasament în centru rezidential: 2 

 Referire către alt judeţ şi externare de reprezentantii judeţului respectiv: 1 

 Referire ATF pentru identificarea unei familia adoptatoare: 1 

 Referire AMP pentru identificarea unui AMP: 10 

 

- S-a instrumentat un număr de 172 de cazuri sesizate cu risc de părăsire la nivelul unităţilor sanitare din judeţ, 9 cazuri 

de gravide aflate în situaţie de risc (pentru 8 dintre acestea menţinându-se copilul nou-născut în familie iar pentru 1 

caz propunându-se luarea unei măsuri de protecţie specială),  
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- a monitorizat în medie 34 de cazuri/lună (pe perioade de 3-6 luni) –cazuri ale copiilor sesizaţi în situaţie de 

risc/părăsiţi în spitale şi reintegraţi în familie. 

- 108 cazuri prin menţinerea copilului în familie  (externarea copilului din spital de către familie sau închiderea în 

urma monitorizării post integrare)  

- 78 de cazuri au fost propuse pentru instituirea unei măsuri de protecţie. 

- S-au întocmit 3 certificate de naştere pentru copiii părăsiţi în unităţi sanitare. 

- Au fost consiliate şi sprijinte în realizarea demersurilor pentru înregistrarea naşterii copilului un număr de 62 de 

mame/familii ai căror copii s-au aflat în situaţie de risc de părăsire în spital cu privire la dreptul copilului la identitate şi 

importanţa întocmirii certificatului de naştere.  

- întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii pentru identificare unor soluţii pentru scăderea numarului de persoane fara 

acte de identitate (Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă Informatizată a Persoanei 

Timiş, Serviciul de Evidenţă a Populaţiei şi Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei  de Evidenţă Informatizată a 

Persoanei Timişoara, IPJ Timiş şi Poliţia Municipiului Timişoara, Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” şi Spitalul „Dr. D. 

Popescu” Timişoara,  Primăria Mun. Lugoj),  

 

 Activităţi de consiliere individuală a părinţilor aflaţi în situaţie de dificultate (ca de ex. divorţ, conflicte 

intrafamiliale, boli cronice, situaţii de deces familial, pierderea locului de muncă, mutare, etc) care pun în pericol 

dezvoltarea copiilor sau generează riscuri de separare  a copiilor de mediul lor familial şi intervenţii suportive la 

nivelul grupurilor de părinţi; 

- În perioada raportată s-au înregistrat un număr de 254 de cazuri/familii care au beneficiat de consiliere psihologică 

(1537 protocoale/fişe de consiliere întocmite), 

- Au beneficiat de consiliere peste 557 de adulţi - părinţi sau familii extinse ale copiilor aflaţi în situaţie de 

dificultate, fie ca urmare a unor probleme familiale sau a situaţiilor de risc sesizate de unităţile sanitare. Dintre 

aceştia un număr de 312 au fost incluşi în programe de consiliere psihologică alături de copii iar 245 au fost consiliaţi ca 

urmare a situaţiei de dificultate a copilului mic internat în spital. 

- S-au organizat  7 întâlniri de grup pe grupuri de suport pentru părinţii copiilor incluşi în programe de consiliere 

individuală,  

- În perioada raportată au fost incluşi în programe de consiliere un număr de 273 de copii. 

- S-au organizat 36 de întâlniri de grup, cu copiii incluşi în programe de consiliere, pe diferite problematici comune 

(tulburări de comportament, dificultăţi de relaţionare socială, anxietate, relaţii intrafamiliale defectuoase) şi omogeme 

din punct de vedere al vârstei copiilor. Numărul membrilor grupurilor organizate a fost cuprins între 4-6/7 copii. 

- S-a întocmit un număr de 15 rapoarte de evaluare psihologică a relaţiilor părinţi copii la soliciarea instanţelor de 

judecată în vederea încredinţării/reîncredinţării minorului ca urmare a divorţului părinţilor sau pentru stabilirea 

drepturilor de vizitare. Pentru realizarea acestora  au avut loc în medie 2/3 întâlniri de evaluare/caz (întâlniri de evaluare 

individuală şi a relaţiilor intrafamiliale).  

- Au fost consiliate un număr de 34 de cupluri de tineri care au solicitat DGASPC Timiş avizul de căsătorie deoarece cel 

puţin unul dintre parteneri nu a împlinit vârsta de 18 ani. 

- Serviciul Consiliere Familială a demarat Programul pentru părinţi intitulat „Şcoala Părinţilor”, program care a inclus 

un număr de 30 de părinţi din comunitate şi a constat în 12 întâlniri psihologi-părinţi desfăşurate la sediul DGASPC 

Timiş,  

- Demararea Programului Şcoala Părinţilor în colaborare cu Grădiniţa cu program prelungit nr. 32 Timişoara în 

luna noiembrie 2009. Acest program presupune un număr de 12 întâlniri între psihologi ai DGASPC Timiş şi părinţi ai 

copiilor înscrişi la Grădiniţa 32 Timişoara, cu o frecvenţă de desfăşurare bilunară. 

Proiectul a avut până în prezent următoarele etape: 

 Activităţi  care au avut ca scop creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în 

depistarea precoce a riscurilor ce determină separarea copilului de familia sa 

 

1. Întâlnire interinstituţională pentru identificarea unor soluţii în ceea ce priveşte soluţionarea cazurilor copiilor fără 

certificat de naştere sesizaţi la nivelul unităţilor sanitare 

2.  Întâlnirea de lucru între reprezentanţiii DGASPC Timiş, Serviciul Consiliere Familială şi reprezentanţii unităţilor 

sanitare din judeţ (11.09.2009).  

3.    Întâlnirea de lucru organizată de Fundaţia „Salvaţi Copiii” şi DGASPC în vederea propunerii modificării L. 272/2004 

(23.09.2009) 
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4.Date Statistice 

Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2008 

 Copii 0- 2 ani = 159, 

 Copii incluşi în programe de consiliere = 273, 

 Părinţi/adulţi beneficiari ai serviciilor de consiliere = 557 

- incluşi în programe de consiliere = 312 

- consiliaţi ca urmare a situaţiei de dificultate a copilului mic internat în spital  = 245 

 

Reprezentarea grafică a dinamicii numărului de beneficiari ai serviciului pe parcursul anului 2009 
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5.1.4. SERVICIUL INTAKE 

1.Obiectivele 2009: 

 Preluarea permanentă a tuturor sesizărilor cu privire la abuzul sau neglijarea copilului, evaluarea situaţiilor 

respective şi instrumentarea cazurilor. 

 Senzibilizarea opiniei publice cu privire la problematica abuzului şi neglijării copilului prin diferite activităţi de 

educare şi informare, precum şi prin campanii de informare publică. 

 Centralizarea datelor şi întocmirea evidenţelor ce conţin indicatorii sistemului de protecţie a copilului şi raportarea 

lor către alte autorităţi publice de rang superior. 

 

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

Preluarea permanentă a apelurilor şi deplasarea echipei mobile pentru evaluarea situaţiei sesizate la Telefonul Copilului, 

astfel: 

 1129 sesizări, din care: 

 243 sesizări infirmate 

 886 sesizări confirmate deschise cazuri în lucru, din care: 

 363 cazuri în curs de evaluare/instrumentare la 30.11.2009, din care 101 copii în monitorizare risc iminent de 

separare aflaţi, încă la domiciliu 

 523 cazuri închise, din care pentru 116 copii s-a instituit Plasament în Regim de Urgenţă 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

147 402 310 247 
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Cazuri în monitorizare de către primărie la domiciliu, aflate în situaţie de risc de separare - 144 copii la 30.11.2009, 

pentru care primăriile au elaborat şi implementează plan de servicii şi transmit lunar rapoarte de monitorizare.  

 Organizarea şi susţinerea a două campanii de informare publică: 

o ”Limita dintre educaţie şi abuz” – campanie de informare desfăşurată în 15 grădiniţe din Timişoara, 

pentru cadrele didactice şi pentru părinţi, în perioada 23.03 - 27.03 2009 

o cu ocazia 5 iunie Ziua naţională împotriva violenţei asupra copilului - campanie de informare publică 

stradală ”Suntem aici ca să te ajutăm” 

 Transmiterea  către ANPDC a: 

o situaţiei trimestriale cu privire la copii părăsiţi în unităţile sanitare  din Timiş 

o situaţiei trimestriale cu privire la copii nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă 

o situaţiei trimestriale cu privire la structura de personal numai pentru componenta de protecția copilului 

o situaţiei lunare cu copii fugiţi din cadrul Complexelor de Servicii Specializate ale DGASPC Timiş 

 Culegerea datelor de la serviciile DGASPC Timiş, întocmirea şi transmiterea fişei de monitorizare lunară către 

ANPDC 

 Culegerea datelor de la serviciile DGASPC-Timiş şi de la primăriile din judeţul Timiş, centralizrea şi întocmirea 

fişei de monitorizare trimistriale şi transmiterea fişei către ANPDC 

 Raportarea semestrială către Prefectura Judeţului Timiş a datelor privind ,,Stadiul desfăşurării principalelor acţiuni 

care au fost realizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, conform atribuţiilor şi 

responsabilităţilor care ii revin, potrivit legii,,. 

 Întocmirea şi transmiterea situaţiei minorilor care au fost puşi în legalitate pe linie de stare civilă, către Consiliul 

Judeţean Timiş- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor. 

 Întocmirea şi transmiterea situaţiei unităţilor de protecţie socială de pe raza judeţului Timiş, către Consiliul 

Judeţean Timiş- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor. 

 Culegerea datelor de la primăriile din judeţ, în ceea ce priveşte numărul de familii cu copii  care nu sunt beneficiari 

ai Legii 416/2001, pentru întocmirea adresei către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

 Transmiterea către Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Timiş a: 

o datelor cu privire la Raportul Statistic pentru perioada 1 ianuarie 2008- 30 septembrie 2008. 

o situaţiei trimestriale cu privire la victimele violenţei în familie, care au apelat la serviciile oferite de către 

Serviciul Intake(telefonul copilului). 

 Centralizarea şi raportarea Fişei Serviciului Social către Inspecţia Socială Regională pentru toate serviciile sociale 

din cadrul DGASPC Timiş. 

 

3.Date Statistice 

Situaţia sesizărilor şi a cazurilor preluate în lucru la Telefonul Copilului : 

 

Total 

Sesizări 

Cazuri 

infirmate 

Cazuri 

confirmate 

Cazuri în 

lucru 

Cazuri 

închise 

TOTAL 1129 243 886 363 523 
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La 30 noiembrie 2009, un număr de  144 de  cazuri se află în monitorizare simplă, pentru care se păstrează legătura cu 

primăria de domiciliu pentru a se urmări evoluţia situaţiei copiilor. 

Reprezentarea grafică a mediului de provenienţă al beneficiarilor 
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5.1.5.SERVICIUL REZIDENTIAL 

1.Obiectivele 2009: 

       1)Coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii socio-educative desfăşurată  în cadrul Complexelor de Servicii 

Specializate ale DGASPC Timiş şi în cadrul Organsimelor Private Acreditate. 

       2)Aplicarea managementului de caz în instrumentarea cazurilor pentru care se  instituie  măsură de protecţie la 

CSSCPP Lugoj 

        3)Urmărirea circuitului documentelor/dosarelor privind înregistrarea, avizarea şi soluţionarea lor precum şi ţinerea 

evidenţei mobilităţii interne, a intrărilor şi ieşirilor din sistemul de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv 

de ocrotirea părinţilor săi în Serviciile de Îngrijire de Tip Rezidenţial (DGASPC  Timiş şi OPA); 

       4)Centralizarea  şi raportarea  situaţiilor statistice  lunare şi trimestriale către ANPDC şi alte instituşii solicitante ce 

cuprind date privind beneficiarii Complexelor de Servicii Specializate din structura DGASPC Timiş şi beneficiarii 

serviciilor de zi şi de îngrijire de tip rezidenţial din cadrul Organismelor Private Acreditate; 

       5) Realizarea şi întocmirea anchetelor  sociale  solicitate de  către DGASPC-urile din alte judeţe sau de către alte 

instituţii publice/private care reevaluează periodic măsurile de protecţie specială ale copiilor aflaţi în cadrul serviciilor de 

îngrijire de tip rezidenţial de pe raza teritorială a solicitanţilor. 

       6) Răspunsuri la diverse solicitări provenite de la alte instituţii sau persoane fizice. 

 
2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Întâlniri de lucru cu asistenţii sociali din cadrul CSS-urilor (5)  

 Intâlniri de lucru cu echipa multidispciplinară din cadrul CSSCPP Lugoj (32) 

 Vizite de lucru în cadrul CSS-urilor (17)  

 Intâlniri cu reprezentanţii OPA (1)  

 Vizite  de lucru la sediul a 8 OPA din Timişoara şi 18 din judeţul Timiş în vederea monitorizării activităţii, a 

documentaţiei şi a situaţiei reevaluărilor măsurilor de protecţie şi întocmirea rapoartelor aferente cu recomandări 
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 Acordare de asistenţă tehnică permanentă în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în vigoare  şi a procedurilor de 

lucru 

 Prelungirea convenţiilor de colaborare cu 15 OPA, ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului şi a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială; 

 Încheierea de convenţii de colaborare cu ”Uniunea Populară Germană pentru îngrijirea mormintelor de război”, 

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, 

Clubul Soroptimist Internaţional, Fundaţia Filantropia 

 Participarea în proiecte implementate în cadrul CSS-urilor în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale –  

proiectele ”Totul e să vrei!” şi Consolidarea Centrului de Resurse pentru organizaţiile non-guvernamentale în 

domeniul serviciilor sociale- parteneriat cu Fundaţia Bethany, ”Ajută-i să ia startul!- parteneriat cu Agentia de 

Monitorizare a  Presei, prevenirea TBC parteneriat cu Salvaţi Copiii!  

 Întocmirea  documentaţiei  în vederea depunerii dosarelor  la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Timiş pentru 

obţinerea acreditării serviciilor  din cadrul CSS-urilor 

 
 1) Realizare de instrumente de lucru comune la nivelul CSS-urilor (PIP,PIS,contracte  cu beneficiarii, etc) 

-Întocmire proceduri de lucru privind relaţia CSS-urilor cu alte servicii ale DGASPC Timiş 

- Întocmirea dosarelor în vederea evaluării copiilor care prezintă dizabilităţi pentru obţinerea certificatelor de grad de 

handicap  

 -Reevaluarea măsurii de protecţie a copiilor/tinerilor din cadrul serviciilor de îngrijire  de tip rezidenţial ale DGASPC 

Timiş- întocmire de rapoarte de reevaluare  

 -Obţinerea acreditării pentru 20 de servicii ( zi şi rezidenţial) din cadrul CSS-urilor 

 

  2) Parcurgerea etapelor managementului de caz conform SMO 

   -Elaborarea planurilor individualizate de protecţie ţi a planurilor specifice de  intervenţie  pentru beneficiarii din 

cadrul CSSCPP Lugoj 

  3) S-au preluat de la CSS-uri şi s-au urmărit 1667 rapoarte întocmite pentru diverse situaţii, dispoziţii, planuri 

individualizate de protecţie,contracte etc 

S-au depus la Serviciul Juridic/ Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului  în vederea susţinerii în Instanţa 

Judecătorească, respectiv Comisia pentru protecţia Copilului  36 dosare de la OPA şi 202 dosare de la CSS-uri. 

 

   4)Centralizarea şi raportarea periodică a următoarelor situaţii statistice: 

 -Fişa de monitorizare lunară a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului la nivelul CSS-urilor ale 

DGASPC Timiş 

-Fişa de monitorizare trimestrială  a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului  la nivelul OPA 

-Situaţia lunară a copiilor fugiţi din cadrul CSS-urilor 

-Situaţia trimestrială a copiilor nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă din cadrul CSS-urilor 

 

5) S-au realizat 43 de anchete sociale la domiciliul părinţilor copiilor aflaţi cu măsură  de protecţie în alte judeţe ca urmare 

a solicitărilor DGASPC –urilor din alte judeţe de  reevaluare a măsurii de protecţie.  

 

6)S-a răspuns la 68 de solicitări provenite de la diverse instituţii sau persoane fizice. 
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5.1.6. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU HANDICAP 

1.Obiectivele 2009: 

1. Încadrarea copilului cu dizabilităţi într-o categorie de persoane cu handicap sau/şi orientarea şcolară/profesională a 

acestuia pentru a beneficia de o serie de programe ameliorativ-formative în vederea îmbunǎtǎţirii condiţiei sale şi 

includerea sa socialǎ, precum şi acordarea unor  drepturi şi faciliţăţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

2. O bunǎ colaborare cu autoritǎţile locale responsabile în procesul de evaluare, servicii/ complexe de servicii din cadrul  

D.G.A.S.P.C.,  în scopul unei bune desfǎşurǎri a activitǎţii. 

 

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

Preluarea copiilor cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrarea într-un 

grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor 

care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu. 

 Verificarea îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap  şi orientarea 

şcolară/profesională a acestora. 

 Elaborarea Raportului de evaluare complexă şi formularea propunerilor Comisiei pentru Protecţia Copilului privind  

încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară şi profesională;  aceste propuneri se fac în baza raportului 

de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap, respectiv a celor de 

orientare şcolară/profesională. 

 Elaboarea Planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, planificarea serviciilor şi intervenţiilor destinate 

ameliorării, recuperării potenţialului restant al copilului cu dizabilităţi în vederea includerii sale sociale, în funcţie 

de specificul dizabilităţii.  

 Prezentarea cazurilor în cadrul şedinţei Comisiei pentru Protecţia Copilului. 

 Elaborarea Contractului cu părintele/reprezentantul legal al copilului privind respectarea indicaţiilor din planul de 

servicii de recuperare. 

 Reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap la cererea părintelui sau a 

reprezentantului legal.  

 Reevaluarea pe ciclu şcolar a condiţiilor privind orientarea şcolară/profesională a copilului cu dizabilităţi la cererea 

părintelui sau a reprezentantului legal ori a Comisiei Interne de Evaluare Continuă.  

 Monitorizarea periodicǎ a cazurilor aflate în evidenţă prin colaborarea cu familia, instituţiile de profil, servicii, 

autoritǎţi locale responsabile în implementarea planului de recuperare personalizat. 

 Consilierea familiei şi a copilului cu dizabilităţi cu privire la modalităţile de valorificare a potenţialului restant al 

copilului în vederea inserţiei socio-şcolare a acestuia şi asupra rezultatelor evaluării. 

Relații cu Publicul:  
a) informare cu privire la procedurile, etapele, documentele necesare în vederea întocmirii dosarului, în vederea 

eliberării unui certificat de încadrare într-o categorie de handicap, orientare şcolară/profesională;  

b) programarea copilului şi a familiei în vederea evaluării situaţiei actuale a copilului în cadrul echipei 

multidisciplinare; 

c) evidenţa documentelor şi informaţiilor, completarea/actualizarea permanentă a bazei de date,  arhivarea 

documentelor beneficiarilor. 

3.Date Statistice 

În perioada 01 noiembrie 2008 – 30 noiembrie  2009,  Serviciul de  Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap  

din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiş a preluat, instrumentat şi a prezentat Comisiei pentru Protecţia Copilului  în vederea 

eliberării unui certificat de încadrare  într-o categorie de handicap sau a unui certificat de expertiză şi orientare 

şcolară/profesională un număr de  3 039 cazuri. 

1. Au fost încadraţi într-o categorie de handicap un număr de 2918 copii după cum urmează: 

 Gradul GRAV(fără asistent personal): 181 

 Gradul GRAV (cu asistent personal): 1133 

 Gradul ACCENTUAT: 586 

 Gradul MEDIU: 692 

 Gradul UŞOR: 326 
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 Au fost orientaţi spre învăţământul special şi învăţământul special integrat un număr 985 copii. 

 Numai orientare şcolară/profesională: 121 cazuri. 

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A CAZURILOR 
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CAZURI NOI: 783 

 

5.1.7. SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 

În perioada 01.11.2008 – 30.11.2009 au avut loc 24 şedinţe ale Comisiei pentru Protecţia Copilului luându-se 

măsurile prezentate  mai jos. 

 

1 Plasament la rude până la gr.IV 29 

2 Plasament la familii sau persoane nerude 8 

3 Plasament la O.P.A . 0 

4 Plasament la C.S.S. 5 

5 Plasament la A.M.P. 6 

6 Revocare plasament  la rude până la gr. IV 1 

7 Revocare plasament  la rude până la gr. IV cu reintegrare familială 9 

8 Revocare plasament la rude până la gr. IV - 18/26 ani 36 

9 Revocare plasament la familii sau persoane nerude 1 

10 Revocare plasament la familii sau persoane nerude- 18/26 ani 5 

11 Revocare plasament la familii/persoane nerude cu reintegrare familială 0 

12 Revocare plasament la O.P.A. 4 

13 Revocare plasament la O.P.A. cu reintegrare familială 5 

14 Revocare plasament la O.P.A. - 18/26 ani 15 

15 Revocare plasament la C.S.S. 0 

16 Revocare plasament la C.S.S. cu reintegrare familială 0 

17 Revocare plasament la C.S.S. - 18/26 ani 50 

18 Revocare plasament la A.M.P. 6 

19 Revocare plasament la A.M.P. reintegrare familială 3 

20 Revocare plasament la A.M.P.- 18 /26 ani 2 

21 Revocare plasament în urma decesului copilului/tânărului 1 

22 Solicitare de aviz pentru luare de măsură pe teritoriul altor judeţe 3 

23 Eliberare aviz pentru luare de măsură de către alte judeţe, în Timiş 6 



 _________________________________________________________________________________________________                                                                                                                

RAPORT DE ACTIVITATE  2009                                                                       P a g e  | 14        

24 Respingere eliberare aviz pentru luare de măsură de către alte judeţe, în Timiş 0 

25 Atestare A.M.P. 43 

26 Reînnoire atestat A.M.P. 263 

27 Retragere atestat A.M.P. 3 

28 Menţinere plasament la rude până la gr.IV (L.272/2004, art.137) 0 

29 Menţinere plasament la persoane/familii nerude (L.272/2004, art.137) 0 

30 Menţinere plasament la O.P.A.(L.272/2004, art.137) 7 

31 Menţinere plasament la C.S.S. (L.272/2004, art.137) 0 

32 Menţinere plasament la A.M.P.(L.272/2004, art.137) 2 

33 Încadrare în gradul de handicap mediu, accentuat sau grav 2687 

34 Încadrare în gradul de handicap uşor 312 

35 Orientări şcolare şi profesionale 878 

                                       TOTAL 4391 

 

 

5.1.8. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE TIMIŞOARA 

CUPRINDE:   a.Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă 

                         b.Serviciul Maternal 

                         c.Serviciul de Îngrijire de Zi 

 

1.Obiectivele 2009: 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

a.Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă 

 

 

 

 

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Acordarea asistenţei medicale continue 

 Întocmirea de evaluări/reevaluări a situaţiei beneficiarilor 

 Consilierea beneficiarilor, părinţilor, familiilor lărgite 

 Organizarea de întâlniri frecvente ale echipei multidisciplinare din cadrul CSS 

 Înfiinţarea unui serviciu medico-social pentru copii-cazuri sociale, cu malformaţii medicale 

 Înfiinţarea unei biblioteci pentru beneficiarii CSS, pentru angajaţi şi copiii acestora 

 Înfiinţarea unei săli de sport pentru beneficiarii CSS 

 Identificarea şi soluţionarea problemelor apărute (tehnice, administrative, funcţionale) 

 Acţiuni de control periodic privind activităţile desfăşurate în CSS 

 Consilierea părinţilor (unde este cazul) 

 Activităţi educative şi de socializare, ieşiri în oraş, cofetărie, parcuri publice (la Mall, la McDonalds, grădina 

zoologică, la Muzeul Satului) 

 Sărbătorirea zilelor de Crăciun, 8 Martie, Paşte, 1 iunie, Ziua Drepturilor Copilului, într-un cadru festiv 

 Organizarea unei tabere la Poieni Strâmbu 

 Întocmirea documentaţiei necesare a unor norme de responsabilitate a disciplinei şi sancţiuni pentru copii 

 Înscrierea copiilor la şcoală, monitorizarea acestora, supravegherea în timpul întocmirii temelor 

 Discuţii periodice cu grupul de copii în care se dezbat diverse teme (importanţa şcolii, relaţiile afective cu 

persoana de sex opus etc.) 

 Întocmirea dosarului pentru înregistrare tardivă, CI pentru copii 

 Întocmirea PIP-urilor şi a PIS-urilor 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

16 41 50 7 
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 Întâlniri periodice ale membrilor echipei multidisciplinare pentru fiecare caz în parte;  

3.Date Statistice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESIRI DIN SISTEM 

 

Reintegrare 

22

Asistent 

maternal 11

Transfer 6

Casa de tip 

familial 8

 

b.Serviciul Maternal 

 

 

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Întâlniri periodice cu mamele rezidente 

 Activităţi de consiliere psihologică cu fiecare dintre mame 

 Activităţi de observare a interacţiunilor mama-copil 

 Sărbătorirea zilelor de Crăciun, 8 Martie, Paşte, 1 iunie, zilelor de naştere într-un cadru festiv 

 Întâlniri periodice educative, în care au fost dezbătute diverse teme precum: violenţa asupra copiilor, metode de 

disciplinare, teme ce cuprind planningul familial, ore de educaţie sanitară, igienă individuală organizate pe plan 

intern etc. 

 Identificarea de locuri de muncă pentru mamele rezidente prin contacte telefonice periodice cu diferite firme 

 Colaborări cu diverse instituţii şi asociaţii pentru o mai bună informare a mamelor despre contracepţie, naştere, 

riscuri de îmbolnăvire cu BTS (Fundaţia Estera, Asociaţia pentru promovarea Femeilor din România etc.) 

 Întocmirea de dosare pentru obţinerea alocaţiei copilului, a certificatului de naştere, a indemnizaţiei de naştere, a CI 

a mamei etc.  

 Întocmirea PIP-urilor şi a PIS-urilor 

 

Nr. 

crt. 

  Serviciul de  

Primire în Regim 

de Urgenţă 

1.   

Sexul 
Masculin 5 

Feminin 4 

2.   

 

Grupe de vârstă 

< 1 an  - 

1 – 2 ani - 

3 – 6 ani 5 

7 – 10 ani 2 

11 – 14 ani 2 

15 – 18 ani - 

3.   Şcolarizare 4 

4.  Mediul de 

provenienţă 
Rural 4 

Urban 5 

5.   Nr.de copii cu 

handicap 

2 

Nr.crt.  Serviciul de Primire în 

Regim de Urgenţă 

T
o

ta
l 

ie
şi

ri
 

Reintegrare în familie 22 

A.mp. 11 

Plasament familial 6 

Transfer alte instituţii 8 

Casa de tip familial 2 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

8 13 15 6 
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3.Date Statistice 

 

IESIRI DIN SISTEM  

Reintegrare 

8

Asistenta 

maternala 5

Transfer 2

 

 

c. Serviciul de Îngrijire de Zi  

2. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

1. Activităţi educative specifice vârstelor copiilor în vederea recuperării retardului din dezvoltare 

2. Observarea activităţilor libere cu copiii pentru identificarea dificultăţilor întâmpinate de aceştia 

3. Sărbătorirea zilelor de Crăciun, 8 Martie, Paşte, 1 iunie, zilelor de naştere într-un cadru festiv 

4. Prin existenţa unui contract de colaborare cu Asociaţia « Noua Acropolă », copiii au desfăşurat diverse activităţi 

culturale şi educative (teatru de păpuşi, concursuri de desen, construcţii din plastilină etc.) 

5. Întâlniri periodice cu părinţii copiilor pentru rezolvarea problemelor apărute şi aplanarea conflictelor existente 

6. Copiii au beneficiat de diverse întâlniri cu alţi copii şi diferiţi sponsori pentru a primi cadouri 

7. Întocmirea PIP-urilor şi a PIS-urilor 

8. fiecare copil admis în instituţie a fost evaluat din punct de vedere socio-psiho-medical în vederea soluţionării 

fiecărui caz; reevaluările au fost făcute periodic de echipa multidisciplinară, în funcţie de nevoile copilului, 

9. s-au desfăşurat sesiuni de consiliere cu copiii, părinţii acestora şi cu mamele din Serviciul Maternal, în funcţie de 

nevoile şi disponibiliatatea acestora, 

10. Echipa multidisciplinară a CSS a avut întâlniri frecvente pentru stabilirea PIP-urilor şi a PIS-urilor pentru fiecare 

copil, precum şi pentru discutarea problemelor apărute, 

11. Pentru Serviciul medico-social s-a întocmit o schiţă de proiect, incluzând costurile necesare pentru amenajare, s-a 

luat legătura cu un posibil sponsor, dar luând în considerare situaţia economică prezentă, nu există deocamdată 

disponibilitate financiară pentru finalizarea proiectului, 

12. A fost amenajată biblioteca CSS şi dotată cu aproximativ 500 de volume, 

13. Proiectul amenajării unei săli de sport se face împreună cu Clubul Rotaract Timişoara; sala de sport va fi finalizată 

în anul 2010, 

14. Pe parcursul anului 2009 au fost constatate o serie de probleme de natură administrativă care au fost soluţionate, fie 

din bugetul propriu, fie cu ajutorul sponsorilor. Cele mai importante sunt: 

a. repararea parţială a acoperişului clădirii de pe str. Odobescu 

b. amenajarea completă a grupurilor sanitare din modulele copiilor (compartimentare, faianţare, gresiere, 

zugrăvit, instalare obiecte sanitar), 

c. repararea centralei termice ale celor două servicii din cartierul Plopi. 

15. s-a realizat monitorizarea tuturor activităţilor şi respectarea standardelor minime aplicabile cu întocmirea 

documentaţiei aferente; în urma controalelor interne sau externe au fost aplicate sancţiuni persoanelor implicate şi 

s-au stabilit măsuri de remediere a problemelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.  Serviciul 

Maternal 

Total 

ieşiri 

Reintegrare în familie 8 

A.mp. 5 

Plasament familial - 

Transfer alte instituţii 2 

Casa de tip familial - 
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5.1.9. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU  

REABILITARE ŞI READAPTARE SOCIALĂ TIMIŞOARA 

 
CUPRINDE  a.Adăpostul de Zi şi de Noapte pentu Copiii Străzii Timişoara. 

                       b.Serviciul de Readaptare si Reabilitare Psihosociala 

                       c.Serviciul de Urgenţă pentru Copilul Victimă a Traficului/Exploatării 

                       d.Serviciul de Evaluare şi consiliere pentru copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal 

 

1.Obiectivele 2009: 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

2.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 

 activităţi educaţionale necesare dezvoltării armonioase a minorilor asistaţi; 

 activităţi de petrecere a timpului liber şi de socializare (activităţi sportive, activităţi de recreere – au participat la 

meciuri de fotbal şi handbal, participare la evenimente organizate cu ocazia zilei internaţionale a copiilor străzii, 

ziua internaţională a copilului, Memorialul Hubertus Gollnick (3 octombrie), ziua internaţională a drepturilor 

copilului, tabăra de vară organizată în staţiunea Moneasa, excursia organizată în perioada 13-15 noiembrie, 

participarea la campionatul de rummy şi table între centre, etc  ) 

 activităţi pentru deprinderi de viaţă independentă (igienă personală, igiena spaţiului ). 

 Integrare/reintegrare în familie a copiilor cu măsură de protecţie 

 evaluări/reevaluări ale situaţiei copiilor 

 întâlniri periodice/corespondenţa cu alte instituţii 

 consilierea cu părinţii, familia lărgită şi copilul 

 evaluarea serviciilor oferite în prezent 

 propuneri de dezvoltare a serviciilor 

 monitorizarea nivelului de îndeplinire a standardelor minime obligatorii 

 

a.Adăpostul de Zi şi de Noapte pentu Copiii Străzii Timişoara: 

 

 

 

 

 

3.Date Statistice                       Reprezentarea grafică a distribuţiei beneficiarilor: 

fete; 59
baieti; 124

 

Rural 84 Urban 99

 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

14 180 183 11 

Fete Baieti 

59 124 

183 

Urban Rural Total 

99 84 183 
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7-10 ani 

18
15-18 ani 

68 11-14 ani 

94

3-6 ani 3

 

Predat C.P. 

Plasament 

20

Reintegrare 

40

Refuz 

servicii 123

 

 

Şcolarizaţi; 

146

Neşcolarizaţ

i  37

 

2.2. Serviciul de Readaptare si Reabilitare Psihosociala     

Şcolarizaţi  

12

Neşcolarizaţi  3

 

baieti 10

Fete 5

 

Urban; 7Rural; 8

 

c.Serviciul de Urgenţă pentru Copilul Victimă a Traficului/Exploatării: 

 

 

 

3-6 ani 7-10 ani 11-14 ani 15-18 ani  18 Total 

3 18 94 68 - 180 

Reintegrare  
Predat C.P./ 

Plasament 

Refuz 

servicii 
Total  

40 20 123 183 

Şcolarizaţi  Neşcolarizaţi  Total 

146 37 183 

Şcolarizaţi  Neşcolarizaţi  Total 

12 3 15 

Urban Rural Total 

7 8 15 

Fete baieti Total 

5 10 15 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

0 7 3 4 
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5.1.10. COMPLEX DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU COPILUL 

CU HANDICAP TIMIŞOARA 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

2.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Îngrijire şi educaţie 

 evaluarea trimestriala gradul de îndeplinire a prevederilor SMO şi am întreprins măsuri tehnico-organizatorice şi 

funcţionale pentru îndeplinirea normelor solicitate ; 

 Socializare  

 Recuperare şi reabilitare 

 Menţinerea legăturii cu familia 

 Evaluare complexă şi întocmirea planurilor de activităţi 

 Asigurarea stării de sănătate 

 Formare profesională  

 Integrare/reintegrare în familie a copiilor cu măsură de protecţie 

 evaluări/reevaluări ale situaţiei copiilor 

 întâlniri periodice/corespondenţa cu alte instituţii 

 consilierea cu părinţii, familia lărgită şi copilul 

 monitorizare postreintegrare 

 reorganizarea serviciilor de protecţie a copilului în funcţie de nevoi 

 evaluarea serviciilor oferite în prezent 

 propuneri de dezvoltare a serviciilor 

 monitorizarea nivelului de îndeplinire a standardelor minime obligatorii 

 identificarea problemelor apărute(tehnice, administrative, funcţionale 

 reevaluarea procedurilor de lucru 

 

4.Date Statistice                   Reprezentarea grafică a distribuţiei beneficiarilor: 

Numărul total de ieşiri : 2 (4 copii au împlinit vârsta de 18 ani, dar sunt înca în cadrul CRRNCH Timişoara) 

 

 

Şcolarizaţi  7Neşcolarizaţi 38

 

Fete 17
baieti 28

 

 

3-6 ani

7-10 ani

11-14 ani

15-18 ani
18 ani

 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

34 13 2 45 

Şcolarizaţi  Neşcolarizaţi  Total 

7 38 45 

Fete baieti Total 

17 28 45 

3-6 

ani 

7-10 

ani 

11-14 

ani 

15-18 

ani 

 18 

ani 
Total 

16 13 8 4 4 45 
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5.1.11. CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRĂRII FAMILIALE ŞI PROFESIONALE A 

TINERILOR TIMIŞOARA 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

2.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

Activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă; consiliere socială; evaluare psihologică; pregătire şcolară; 

Activităţi cultural-artistice ; de creaţie şi sportive. 

 Asigurarea unor servicii de îngrijire şi protecţie specifice instituţiei, vârstei, în acord cu S.M.O. pentru instituţiile 

rezidenţiale ; 

 Realizarea în termen a evaluărilor şi reevaluărilor tinerilor şi adaptarea corespunzătoare a PIP şi PIS-urilor ; 

 Elaborarea profilurilor psihologice şi identificarea modalităţilor eficiente de intervenţie pentru nomalizarea 

comportamentelor ; 

 Asigurarea suportului pentru realizarea sarcinilor zilnice ale tinerilor în vederea asigurării accesului şcolar a tuturo 

tinerilor ; 

 Identificarea resurselor comunitare posibil a fi valorificate pentru atingerea obiectivelor integrării socio-

profesionale a tinerilor ; 

 Asigurarea dezvoltării permanente a deprinderilor de viaţă independentă, a informării tinerilor cu elemente privind 

adaptarea acestora la statutul de persoană adultă responsabilă ; 

 Evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a prevederilor SMO pentru instituţiile rezidenţiale şi introducerea 

corecţiilor necesare în acest sens ; 

 Asigurarea unui mediu fizic şi educogen corespunzător unei dezvoltări armonioase, complexe  a personalităţii 

tinerilor ; 

 Asigurarea unui mediu sigur, a condiţiilor igienico-sanitare necesare menţinerii sănătăţii şi eliminării riscurilor de 

îmbolnăvire ; 

 Asigurarea premiselor pentru realizarea unei integrări socio-profesionale cât mai depline a tinerilor pentru care se 

revocă măsura plasamentului. 

 

Activităţi organizate : 

 Ziua Europei – masă rotundă ; 

 Expoziţie – atelier « Culorile oraşului » în P-ţa Unirii ; 

 Duelul Minţilor (ediţia a III-a) – concurs de şah ; 

 Confecţionarea felicitărilor şi obiectelor decorative pentru Crăciun ; 

 Grupul de colindători în instituţii şi la agenţi economici ; 

 Activităţi recreative de Sf.Valentin, Sf. Paşti, Sf. Nicolae, Crăciun şi Revelion ; 

 Tabără pentru toţi tinerii în judeţul Maramureş. 

 Au fost realizate în beneficiul tinerilor servicii de bună şi foarte buna calitate, fapt ce a condus la un nivel ridicat al 

satisfacţiilor acestora ; 

 Evaluările şi reevaluările s-au realizat cu profesionalism, cu aportul echipei interdisciplinare, în termen şi cu 

respectarea metodologiei stabilite şi a termenelor ; 

 S-au aplicat teste, s-au realizat evaluări psihologice pentru toţi tinerii, iar rezultatele investigaţiilor au fost incluse 

în planurile de intervenţie specializată ; 

 Cu o singură excepţie toţi tinerii au promovat anul şcolar (universitar) în care au fost incluşi obţinând rezultate 

bune şi foarte bune ; 

 Am implicat  colaboratori externi pentru derularea activităţilor  şi au stimulat implicarea partenerilor (instituţii şi 

ONG-uri) în pregătirea integrării socio-profesionale ; 

 Activităţile educatorilor de referinţă a vizat formarea, dar mai ales dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, 

instrumentarea tinerilor cu informaţii şi aspecte utile pentru perioada post-externare ; 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

37 8 14 31 
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 Am evaluat trimestrial gradul de îndeplinire a prevederilor SMO şi am întreprins măsuri tehnico-organizatorice şi 

funcţionale pentru îndeplinirea normelor solicitate ; 

 Am întreprins permanent lucrări  de reparaţii ale spaţiilor, dotărilor, lucrări de igienizare atât cu implicarea tinerilor 

şi personalului angajat cât şi a echipei mobile a D.G.A.S.P.C.Timiş ; 

 Am îndeplinit condiţiile de autorizare pe diverse domenii pentru a primi certificările funcţionării în legalitate a 

instituţiei ; 

 Fiecare tânăr pentru care s-a revocat măsura plasamentului, a beneficiat, la solicitare, de un loc de muncă şi un 

spaţiu de locuit (prin aportul organizaţiilor cu obiect de activitate caritabil) ; 

 

3.Date Statistice 

Distribuţia numărului de beneficiari din C.S.I.F.P.T. Timişoara la 31.11.2009 : 

 

 

baieti  20

Fete 11

 
 

Şcolarizare  

Master 3

Integrare 

socio-prof 2

Cursuri 

calificare 2

Sc. Prof 5

Liceu 7Facultate 12

 

Mediul de provenienţă :  

 

 

Rural 22
Urban  9

 
 

În C.S.I.F.P.T. Timişoara nu sunt tineri cu handicap. 

pe grupe de vârste : - 15-18 - 10 tineri ; 

 peste 18 ani - 21 tineri. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fete baieti Total 

11 20 31 

Sc. 

Profesionala 

Cursuri 

calificare 
Liceu 

Facultate Master Integrare 

 socio-

profesionala 

5 2 7 12 3 2 

Urban Rural Total 

9 22 31 
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5.1.12. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE LUGOJ 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 

 Colaboarari cu serviciile DGASPC Timis in vederea gasirii celor mai bune alternative de tip familial 

 Colaborari cu primariile si alte institutii abilitate sa desafsoare actiuni privind prevenirea intrarii in dificultate a 

copiilor si sprijinirea familiilor unde a fost integrat/reintegrat copilul provenit din centru 

 Monitorizarea evolutiei copilului integrat/reintegrat in familie 

 Formarea deprinderilor de viata indepenenta 

 Orientarea scolara si profesionala 

 Cursuri de formare profesionala 

 Colaborarea cu AJOFM, ONG-uri si alte institutii 

 Identificarea de spatii locative pentru tinerii ce urmeaza sa paraseasca complexul 

 Dezvoltarea organizationala 

 Participarea sefului de complex la managementul  DGASPC Timis 

 

3.Date Statistice              Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2009 

a) Vârstă 

 

15 – 18 

ani 12

11 – 14 

ani 6

7 – 10 ani 

11

3-6 ani 40 –3 ani 2

Peste 18 

32

 

  b) Şcolarizare:  

 

Angajati 2Prescolar 2
Externar 2

Handicap sever 

1

Elevi si studenti 

61

c) Mediul de provenienţă:  

      

Urban 25
Rural 42

 
d)Numărul total de ieşiri din sistem în perioada raportată prin:  

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

67 23 23 67 

 
Nr. 

Crt. 

0 –3 

ani  

3-6 

ani 

7 – 10 

ani 

11 – 14 

ani 

15 – 18 

ani 

Peste 

18 

1. 2 4 11 6 12 32 

Preşcolari Angajati 
Handicap 

sever 

Elevi si 

studenti 

Externare 

2 2 1 61 2 

Urban Rural Total 

25 42 67 
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Integrare 

socio-prof 5

Transfe 

Tineret 2

Vârstă 

limită 9

Reintegrare  

7

 

 

 

 

5.1.13. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU COPILUL CU PROBLEME 

PSIHOSOCIALE LUGOJ 

 

 

 

 
1.Obiectivele 2009: 

 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 toţi beneficiarii au întocmite PIP-uri, dezvoltate în PIS-uri, reevaluate şi actualizate periodic, conform legislaţiei 

referitoare la managementul de caz. 

 au fost reânoite contractele pentru acordarea de servicii sociale pentru un numar de 62 beneficiari 

 au fost obţinute 14 Certificatele de expertiză şi orientare şcolară/profesională si 24 Certificate de încadrare într-un 

grad de handicap 

 au fost întocmite un număr de 7 dosare, iar tinerii au fost trecuţi pe lista de aşteptare în vederea preluării în cadrul 

serviciilor specializate pentru adulţi cu handicap mental. 

 în vederea analizei pentru crearea unei unitaţi specializate ce va oferi servicii în concordanţă cu nevoile identificate 

ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, au fost întocmite Fişe de evaluare a persoanelor cu handicap ROM-CAT 

pentru 30 de tineri.  

 un număr de 5 tineri primesc ajutor de şomaj iar 8 tineri au fost încadrati într-un loc de muncă cu formalităţi legale 

 au fost organizate excursii, drumeţii. Majoritatea copiilor şi tinerilor au beneficiat de tabăra organizată la Arieşeni, 

judeţul Alba. Un număr de 10 rezidenţi au fost în Danemarca, în tabara organizata de  Rumaniensprojektet AF 

1992 Danemarca. 

 conform agendei culturale, a fost organizat Campionatul de tenis, Ediţia I, cu participarea tuturor serviciilor din 

subordinea DGASPC Timiş şi a Casei de Tineret Clementina. 

 s-au organizat serbări şi expoziţii tematice cu lucrări efectuate în cadrul atelierelor şi a sălilor de creaţie 

 au fost reorganizate grupele de copii/tineri (ţinandu-se cont de standardele de calitate) pe module de tip familial, 

fiecare modul oferind spaţii amenajate corespunzator pentru odihnă, petrecerea timpului liber, relaxare, pregătirea 

temelor şi lectură, primirea de vizite, efectuarea igienei personale, spălarea rufelor utilizând maşinile de spălat;  

 un număr de 57 angajaţi au participat la cursuri de formare profesională, pe categorii de profesii; 

 a fost întocmită documentaţia şi s-a obţinut reacreditatea CSSCPP - Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial; 

 sau efectuat reparaţii, igienizări, se lucreaza la racordarea la reţeaua de apă potabilă a municipiului Lugoj şi 

respectiv la înlocuirea conductelor pentru furnizarea căldurii şi apei calde menajere;  

 Şcolarizarea tuturor beneficiarilor  şi cuprinderea lor în forme de instruire adecvată; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor beneficiarilor cu familia naturală/extinsă, responsabilizarea familiei şi comunităţii locale ca 

factor esenţial în realizarea obiectivelor; 

total Reintegrare 

familială 

Integrare 

socio-

profesională 

Vârstă 

limită 

Transfer 

Serv. 

Tineret 

23 7 5 9 2 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

65 16 21 62 
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 Sporirea şanselor de integrare socială/profesională, prin creşterea gradului de autonomie personală si sociala a 

beneficiarilor, urmarindu-se : reducerea gradului de frustrare, depresie, angoasă indusa de handicap şi de contactul 

cu societatea ; dezvoltarea unui sistem de aptitudini şi deprinderi specifice, menite să-i ajute în desfăşurarea de 

acţiuni lucrative, creşterea capacitatii de autocoordonare si autocontrol, a capacităţii de a comunica, consolidarea 

deprinderilor de igienă personală şi educaţie sanitară;  

 Medierea şi asistarea procesului de integrare socială, sprijin în stabilirea prestaţiilor sau serviciilor sociale acordate 

de structurile de stat; 

 Activităţi de recreere-socializare: activitaţi fizice, culturale, sociale sau intelectuale, cu caracter recreativ, învaţarea 

regulilor sociale şi de comunicare, având ca scop eliminarea comportamentelor sociale inadecvate; de socializare în 

cadrul grupului, munca în echipa, asumarea responsabilităţii, socializare în comunitate ;  

 Organizare campionate sportive, expoziţii, serbări şi concursuri tematice;  

 

3.Date Statistice      Distribuţia beneficiarilor 

a) Pe sexe 

Baieti

 42

Fete

 20

 
   b) Grupe de vârstă : 

19 ani şi 

peste 28

11-14 ani 

7
7-10 ani 

2

15-18 ani 

25  
    c) Şcolarizare :  

 

Absolvent
special 

profesion

al

special 

gimnazial

Neşc

Abandon

 special 

primar 

motive 

medicale

d) Mediul de provenienţă  
Necun

Rural

Urban

 
 

 

 

 

 

Fete baieti Total 

20 42 62 

7-10 

ani 

11-14 

ani 

15-18 

ani 

19 

ani şi 

peste 

2 7 25 28 

Inv. 

special 

primar  

Inv. 

special 

gimnazial 

Inv. special 

profesional 

Absolvenţi Abandon Neşc Incetarea 

sc. cauze 

medicale 

3 16 20 18 1 2 3 

Total Rural Urban Necunoscut 

62 47 14 1 
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e) Numarul de copii/tineri cu handicap : = 49 

ACCENTUAT  

31

MEDIU 14

GRAV 4

 
    

 f) Numărul total de ieşiri din sistem în perioada raportată (prin reintegr. fam., integr. socio-profesională, dupa majorat, 

limită de varsta, etc.):  

 

Total 

ieşiri 

Reintegrari  

în fam. 

Integr

socio-

prof. 

Limita  

vârsta 

Masura 

privativă de 

libertate 

Transfer 

CRRN 

Transfer 

in alt 

serviciu 

Transfer in 

cadrul sist. 

în alt judeţ 

21 6 5 4 2 1 1 2 

 

 

 

5.1.14. COMPLEX DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  PENTRU COPILUL 

CU HANDICAP LUGOJ 

 

 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite 

 Schimbarea percepţiilor şi atitudinilor în ceea ce priveşte drepturile copilului şi încurajarea luării celor mai bune 

decizii care pun în centru interesul superior al copilului 

 Îmbunătăţirea comunicării între serviciile DGASPC Timiş 

 Organizare de evenimente pentru beneficiarii din centre conform Agendei Culturale sau a altor evenimente 

specifice 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 

Expoziţii : Marţişor, expo.Paşte, expo vară, expo toamnă, expo iarnă;  

Competiţii sportive: Jocurile Inocenţei Arad, Jocurile Special Olimpics Timişoara, Competiţie Atletism Italia,  

Vizite : biserica din oraş; 

Spectacole : Filarmonica din Timişoara, spectacolul „ Motanul Încalţat” , spectacol „ Din Suflet pentru Suflet „ ; 

Excursii: pe Dunăre, Grădina zoologică Timişoara, Peştera Urşilor, Scărişoara; 

Tabere: Costineşti, Jupâneşti, Sasca Montană. 

 

În preajma  sărbătorilor de iarnă, a sarbătorilor Sfintelor Pascale, cu ocazia zilei de 8 Martie şi zilei copilului, s-au organizat 

spectacole, unde copii au pregatit un scurt program care cuprindea un dans tematic, poezie, şi o mică scenetă. 

Copiii din cadrul Serviciului de Recperare şi Reabilitare / Îngrijire de Zi au participat la diferite excursii, cum ar fi excursia 

de la Buziaş, plimbare cu vaporul pe  Dunăre. Se pot menţiona şi excursiile de la Timişoara când au vizitat Gradina 

Zoologică , sau, au fost la Kidsland, la Iulius Mall, pentru a testa jucăriile de la salonul de jocuri pentru copii. 

Gradul Nr. 

beneficiari 

GRAV 4 

ACCENTUAT 31 

MEDIU 14 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

44 6 4 46 
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În grupul de copii de la CRRNCH- Lugoj,  care au participat în tabăra de vară de la Costineşti, au fost inclusi şi  copii de la 
Serviciul de Recperare şi Reabilitare / Îngrijire de Zi. 

 

             În luna august 2009, un grup de copii din Serviciul Rezidenţial a participat la o competiţie sportivă atletică în 

Udine, Italia. În acest grup a luat parte şi un copil din SRR/IZ 

  

A fost marcată ziua « Valentine Day » printr-un   carnaval  pentru care  măstile au fost pregătite în atelierele de lucru 

împreună cu copii.  

Trebuie să menţionăm  şi acţiunea organizată în colaborare cu o grupă de voluntari din Germania şi anume «  

Minikinderfest « -ul, unde copiii au luat parte la diferite concursuri sportive organizate cu această ocazie , la concursul de 

pictură pe faţă, la o discoteca în aer liber, iar la încheiere au fost înalţate în aer, 100 de baloane.   

  Copii Serviciului de Recuperare şi Reabilitare/Îngrijire de Zi au fost în mai multe rânduri invitaţii Ludotecii din 

oraş . 

Cu ocazia «  Hallowen” -ului  s-a organizat un bal mascat unde a fost premiată cea mai reuşită mască. 

Activităţi recreative şi de socializare. Copiii Serviciului de Recuperare şi Reabilitare/Îngrijire de Zi au fost să viziteze 

parcurile din oraş, iar la sfârşitul plimbării au servit pizza şi suc.Cu o altă ocazie împreună cu educatoarele specializate, au 

organizat  o drumeţie pe malul Timiţului. Au făcut plajă, baie, s-au jucat, iar la întoarcere au servit pizza şi suc. 

 

 3.Date Statistice  Distribuţia numărului total de beneficiari  

Baieti 23Fete 23

 
 

 

b. Grupe de vârstă 

7-10 ani; 5

11-14 ani; 6

15-18 ani 22

3-6 ani;

1
mai mari de 18 

ani 12

 
 

c. Şcolarizare:    

          Grădinită specială = 1 

           Învătămât primar special = 4 

            Învăţământ gimnazial special = 5 

Şcoala Profesională ( curriculum special) = 1 

 

d. Mediul de provenienţă : 

 

Necun 4

Urban; 15
Rural; 27

 
 

  

 

 

 

Total Fete Baieti 

46 23 23 

3-6 7-10 

ani 

11-14 

ani 

15-18 

ani 

18 

ani şi 

peste 

1 5 6 22 12 

Total Rural Urban Necunoscut 

46 27 15 4 
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5.1.15. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI RECAŞ 

 

 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute:  
o Dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de viaţă independentă şi de formare a deprinderilor de autogospodărire; 

o Reintegrare familială acolo unde este în interesul beneficiarului.; 

o Integrare socio-profesională a tinerilor ţinându-se cont de gradul de maturitate şi/sau gradul de handicap; 

o Activităţi de promovare/acceptare a copiilor/tinerilor în comunitate ; 

o Activităţi educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult ;  

o Activităţi de păstrare a sănătăţii prin îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate  ; 

o Activităţi de socializare şi recreere prin organizare de concursuri, participare la  excursii, tabere,etc. ,  

o Activităţi de abilitare/reabilitare prin programme de logopedie ; kinetoterapie ; terapie psiho-motrică  şi formarea 

autonomiei personale, a deprinderilor de autoservire si autogospodărire,etc. ; 

o Specializarea/perfecţionarea tinerilor absolvenţi ai Complexului prin înscrierea tinerilor absolvenţi la cursuri de 

perfecţionare/recalificare; 

o Reorganizarea/organizarea documentelor instituţiei in conformitate cu legislatia in vigoare;  

o Reevaluarea beneficiarilor din punct de vedere neuropsihiatric prin efectuarea de controale periodice şi 

încadrarea/revizuirea certificatelor de handicap;  

o Obţinerea şomajului pentru un număr de 12 de tineri beneficiari care au absolvit şcoala ;  

o Reabilitarea  copiilor /tinerilor fără dizabilităţi din cadrul centrului prin încadrarea acestora în învaţamantul de masa şi  

transferul în instituţii de ocrotire adecvate. 

 *Toate aceste activităţi sunt parte integrantă a Planului de Intervenţie Personalizat şi au ca scop atingerea obiectivelor 

stabilite pentru fiecare tânar. 

 

4.Date Statistice 

4. Distibuţia numărului total de beneficiari  de la 30.11.2009 împărţită pe: 

a. Sexe:  

Baieti 42
Fete 30

 
b. Grupe de vârstă: 

14-17 ani 

14

peste 18 

36

10-13 ani 

9

7-9 ani 8
3-6 ani 5

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

75 0 34 72 

Total Fete Baieti 
72 30 42 

3 – 6 

ani 

7 - 9 

ani 

10 - 13 

ani 

14 - 17 

ani 

>18 

ani 

5 8 9 14 36 
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c. Şcolarizare: 

Nr. 

total  

copii  

Forme de învăţământ Alte situaţii 

Învăţământ 

preşcolar 

Învăţământ 

de masă 

Învăţământ 

special 
Absolvenţi Arestaţi 

72 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

12 

-4 beneficiari au aprobat transferul 

la un centru pentru adulţi 

- pt. 2beneficiari  se va mai solicita 

transferul la adulţi 

- 2 beneficiari au dosare de 

externare depuse la Instanţă 

- pt. 4 beneficiari  nu s-a reuşit 

până în prezent integrarea socio-

profesională 

1 

Este depus dosar de 

externare întrucât 

are 18 ani şi este la a 

doua abatere 

 

 

 

 

c. Mediul de provenienţă: 

Rural 22Urban 

50

 

 

e. Nr. de copii cu handicap: 

adulţi cu 

Handicap  

29

fara 

Handicap  

24

minori cu 

Handicap  

19

 

5. Numărul total de ieşiri din sistem în perioada raportată prin: nr. reintegrare fam., nr. integrare socio-

profesională după majorat, nr. vârstă limită, etc.:  

- au fost externaţi  32 de beneficiari, după cum urmeză : 

- au fost integraţi în familie 4 beneficiari,  

- au fost integraţii socio-profesional – 13 beneficiari 

- au fost transferaţi la alte instituţia ale DGASPC Timiş - 5 beneficiari 

- au fost externaţi la cerere, după absolvirea şcolii şi împlinirea vârstei de 18 ani - 6  beneficiari 

- au fost preluaţi de ONG-uri – 4 beneficiati  

* cazul a încă 4  beneficiari se află la Instanţă în vederea externării 

  * pentru 4  beneficiari  s-au aprobat dosare în vederea preluarii în centre pentru persoane adulte cu handicap. 

 

 

Total Rural Urban 

72 22 50 

Total 

beneficiari  

  

beneficiari 

cu 

Handicap 

minori 

cu 

Handicap 

 

adulţi cu 

Handicap 

  

Fara 

handicap 

72 48 19 29 24 
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5.1.16. COMPLEX DE SERVICII SPECIALIZATE GĂVOJDIA 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite. 

 Reducerea perioadei de rezidenţiat a copiilor în centru prin inserţie/reinserţie socio profesională. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 Integrare socială - socializarea şcolară  

 Instrucţie – recuperare şcolară: pregătirea şcolară permanentă 

 activităţi cultural-sportive:  

 vinerea şi sâmbăta în fiecare săptămână în centru s-a organizat concursuri şi spectacole. 

 Activităţi cu caracter sportive-educativ la nivel de “familie” de tip găvojdia 

 Activităţi în cercuri de muzică, sportiv,desen şi arte plastice, măini indemânatice, arte plastice. 

 tabere,excursii,expeditii- s-au organizat tabere la: râul alb (două serii), sasca montană (două serii), tabără germania 

în colaborare cu biserica luterană din molschleben din germania, tabără în danemarca şi tabere în familii din 

danemarca, având ca scop cunoaşterea judeţului timiş, a frumuseţiilor şi bogăţiilor naturale ale patriei noastre, a 

trecutului istoric, a vieţii culturale, spirituale şi artistice, a realizăriilor civilizaţiei în românia, danemarca şi 

germania. 

 s-a diversificat activitatea în cercuri, pentru a da mai multe opţiuni la alegere copiilor: cerc de mâini îndemânatice-

artizanat/croitorie; cerc de tâmplărie/traforaj/pirogravură; cerc de informatică; cerc de muzică; cerc de desen şi arte 

plastice; cerc de activităţi sportive; cerc de orientare turistică; cerc de teatru/recitări; cerc de dansuri populare (dans 

sportiv/brake dance). 

 excursii si expeditii in zone pitoresti din imprejurimi 

 Perfectionare / pregatire continua pentru angajatii complexului, care au beneficiat de programe privind pregătirea 

continuă. 

 realizarea proiectului « Ferma legumicolă-floricolă » în colaborare cu : francezii din Chantoux, CJT şi Primăria 

Găvojdia. 

 menţinerea echipei de handbal . 

  reconcilierea relaţiilor cu familia, îmbunătăţindu-se comunicarea cu aceasta şi stabilindu-se de comun acord un 

termen cât mai realist 

 s-au organizat tabere la: Râul Alb (două serii), Sasca Montană (două serii), tabără Germania în colaborare cu 

Biserica Luterană din Molschleben din Germania, tabără în Danemarca şi tabere în familii din Danemarca, având 

ca scop cunoaşterea judeţului Timiş, a frumuseţiilor şi bogăţiilor naturale ale patriei noastre, a trecutului istoric, a 

vieţii culturale, spirituale şi artistice, a realizăriilor civilizaţiei în România, Danemarca şi Germania. 

 diminuarea absentismul, creşterea pe cât posibil a procentului de promovabilitate şcolară, să facem cât mai corectă 

orientarea şcolară şi profesională, colaborând cu copilul, familia acestuia, cu şcoliile pe care acesta le urmează. 

 pentru formarea deprinderilor de viata independenta copiii participa la programe de tip « micii    bucatari » 

sprijinite de  d-na golnic, « cum ne descurcam singuri » pentru tinerii in pragul externarii,etc. 

 Activităţi educative permanente 

 

Planificări, planuri - p.i.p.(cu pis-urile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

74 19 21 72 
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3.Date Statistice 

Distribuţia numărului total de beneficiari la 30.11.2009 împărţită pe : 

a. Sexe :  

Baieti 34
Fete 38

 
 

 

 

b. Grupe de vârstă: 

 

3-6 ani 15

11-14 ani 16
15-18 ani 20

peste 18 14

7-10 ani; 7

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Fete Baieti 
72 38 34 

Nr. 

total 

de 

copii  

Număr de copii-grupe de vârste 

3-6 

ani 

7-10 

ani 

11-14 

ani 

15-18 

ani 
≥18 

72 15 7 16 20 14 
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5. REZULTATE OBŢINUTE 

  5.2. LA NIVELUL SERVICIILOR pentru PERSOANE  ADULTE / PERSOANE CU HANDICAP 

 

5.2.1. SERVICIUL EVALUARE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.Obiectivele 2009: 

1) Îndeplinirea prevederilor legale cu privire la decontarea cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate 

în centrele rezidenţiele din alte judeţe dar care au domiciliul în judeţul Timis, precum si pentru persoanele cu handicap 

asistate în centrele rezidenţiele din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Timis dar care au 

domiciliul în alte judeţe. (pentru CRRN Găvojdia, CIA Ciacova şi CIA Variaş). 

2)  Monitorizarea calităţii servicilor acordate conform standardelor de calitate 

3)  Sprijinirea persoanelor aflate in dificultate  

4)  Evaluare şi monitorizarea persoanelor victime ale violenţei domestice 

5)  Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru persoanele victime ale violenţei domestice 

6) Sprijinirea şi îndrumarea  tinerilor  care părăsesc sistemul şi sunt referiţi de serviciile de protecţie a 

copilului la împlinirea vârstei de 18 ani,  care nu mai  urmează  nicio formă de învăţământ   

7)  Sprijin şi consiliere psiho-socială pentru persoanele vârstnice cu / fără handicap în vederea depăşirii 

situaţiilor de criză 

8)  Identificarea tuturor serviciilor sociale publice sau private care să răspundă nevoilor pentru fiecare 

persoană vârstnică 

9) Schimb de informaţii cu instituţiile locale, ONG-uri care lucrează cu această categorie de persoane 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 Evaluarea socio-economică a 110 persoane adulte aflate în dificultate (persoane vârstnice cu handicap, adulţi fără 

adăpost) 

 Consilierea socio-psihologică: a 213 persoane  

 Raport de situatie in vederea evidentierii solutiilor optime la nivel individual si colectiv pentru un numar de 95 

persoane adulte aflate în dificultate sociala.  

 Intervenţia în regim de urgenţă: în vederea găsirii de adăpost temporar pentru 7 persoane din Timis.  

 Pentru un   număr de 6 tineri proveniţi din centrele de plasament,  s-au făcut următoarele demersuri: au fost 

sprijiniţi şi îndrumaţi  către diferite centre, ONG-uri pentru o găzduire temporă, susţinerea şi îndrumarea în întocmirea 

dosarului pentru locuinţă, au fost referiţi către Serviciul de Integrare Socio-Profesională APEL în vederea găsirii unui loc 

de muncă  

 Depunerea de diligente pentru clarificarea situatiei juridice pentru persoane adulte aflate in dificultate: 6 persoane 

pentru care s-au făcut următoarele demersuri necesare în vederea înregistrării tardive sau obţinerea de copii ale extraselor 

de naştere. Colaborare cu instituţiile abilitate pe această problematică respectiv: primăriile de domiciliu (exstras),  spitalele 

Clinice de Obstetrica-Ginecologie (certificat constatator al născutului viu)  Directia de Evidenta a Persoanelor (pentru 

verificarea în registrele de stare civilă a acestora). 

 Acordarea consultanţei de specialitate şi suport, persoanelor adulte aflate în dificultate socială, precum si unităţilor 

administrativ-teritoriale, ong-uri care s-au adresat Serviciului de Evaluare şi Monitorizare Asistenţă Socială - aprox. 180 

persoane.  

 S-au elaborat 4 rapoarte către Prefectură privind stadiul îndeplinirii ,,obiectivelor de dezvoltare economică şi 

socială a jud.Timiş,, propuse de către instituţia noastră 

 S-au elaborat 4 rapoarte trimestriale către Direcţia de Muncă Solidaritate Socială Timis privind numărul 

persoanelor consiliate, victime ale violenţei domestice.  

 Privind monitorizarea activităţii celor 6 centre rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în structura D.G.A.S.P.C. 

Timiş, s-au efectuat un număr de 72 deplasări până în prezent întocmindu-se rapoarte de monitorizare cu propuneri de 

îmbunătăţire a situaţiei 

 Au fost reactualizate  Manualele de proceduri conform standardelor specifice de calitate  pentru  centrele 

rezidenţiale pentru persoane adulte  

 Colaborare între Consiliul Judetean Timis - Directia de Evidenţa a Persoanei şi Primăria Timişoara – Serviciul de 

Stare Civilă in vederea clarificarii situatiei juridice pentru 7 persoane adulte aflate in dificultate.   

 Colaborare cu Inspectoratul de Criminalistică Iaşi în vederea identificării a 4 persoane dispărute şi date în urmărire 

generală.  

 Au fost încheiate 5 protocoale de colaborare cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială Caraş-Severin, Arad, Gorj, 

Prahova, Giurgiu în vederea decontării cheltuielilor lunare pentru serviciile acordate asistaţilor din centrele rezidenţiale.  
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 Colaborarea cu Serviciul de Evidenta Drepturi Persoane cu Handicap Adulte Timis pentru a intermedia întocmirea 

dosarelor personale a asistaţilor din centre, acte necesare luării în evidenţa bazei de date a SEDPH.  

 A fost reconstituită  comisia de analizare a cererilor de admitere/ieşire din Centrul de integrare socio-profesională 

pentru adulţi fără adăpost Bacova care a analizat până în prezent 23 dosare, dintre care au fost admişi un număr de 18 

persoane, însă capacitatea centrului este de 16 locuri, iar un număr de 17 persoane au fost externaţi 

 S-au încheiat 5 Parteneriate/protocoale cu Ong-uri  respectiv: 

 Colaborări cu 9 direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din ţară în vederea preluării  în sistem 

rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, instituţionalizate în alte judeţe, dar care au domiciliul legal în judeţul Timiş 

               Acţiuni sociale:  

1. Grupul de lucru consultativ judeţean organizat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Timiş, în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

2. Întâlnire de lucru cu reprezentanta Direcţiei de Asistenţă Comunitară Timişoara şi reprezentanta  Serviciului 

Rezidenţial (D.G.A.S.P.C.Timiş) în vederea aplicării Convenţiei de Colaborare nr. 41048/03.11.2008 cu privire  la acţiuni 

comune de sprijinire a tinerilor aflaţi în dificultate după părăsirea sistemului de protecţie a copilului.  

3. Participare la întâlnirea de lucru ” Mizează pe resurse sigure!” organizată de Asociaţia Serviciul Apel cu participarea 

Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură şi Universitatea de Vest Timişoara.  

4. Participare  la întâlnirea tinerilor din cadrul Centrului  de Integrare şi Formare Profesională a Tinerilor Timişoara cu 

reprezentanta Direcţiei de Asistenţă Comunitară Timişoara, în vederea prezentării serviciilor oferite de aceste instituţii, 

pentru sprijinirea tinerilor aflaţi în dificultate după părăsirea sistemului de protecţie a copilului. 

5.  Întâlnire cu reprezentaţi ai IAL CISL Piemonte, care au vizitat Timişoara cu scopul de a se informa despre politicile 

publice adresate romilor şi migranţilor din România   

6. Participare la a treia conferinţă Sud-Est Europeană în Asistenţă Socială organizată la Sibiu 

7.  Participare la sesiunea de formare privind istoria şi cultura romilor organizată de Asociaţia Parudimos în parteneriat 

cu Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru copiii noştri”, Fundaţia Desire pentru Deschidere şi Reflexie Socială, Agenţia 

Naţională pentru Romi, Fundaţia Autonomia Alapitvany din Budapesta şi Primăria Mun. Timişoara. Acest curs face parte 

din implementarea proiectului „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”, finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.   

8. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială – dezbatere cu tema ,, Violenţa domestică şi egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi,,  

9. Participare la dezbaterea cu tema  ,,Femeile rome împotriva segregării,, din cadrul Proiectului ,, Egalitate prin 

diferenţă .Accesul femeilor rome pe piaţa muncii,, 

10. Participare la întâlnirea organizată de către d-na prof. Ana Munteanu din cadrul Universităţii de Vest Timişoara cu 

Reţeaua Europeană pentru Stresul Traumatic (TENTS), fondată de Uniunea Europeană pentru elaborarea unui ghid pentru 

îngrijiri psihosociale post dezastru sau în urma unor incidente majore.  

11. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany – workshop-ul pe tema ,, Drepturile minorităţilor entice în context European,, 

12. Grupul de lucru Mixt Judeţean pe Probleme de Romi.  

13. Facultatea de Teologie  întâlnire organizată de d-na prof. univ. Ana Muntean- care avea ca scop implementarea 

ghidului TENTS – intervenţie post dezastru , precum şi organizarea unui grup de formare formatori pentru a lucra cu 

grupuri de beneficiary care au suferit un stress traumatic 

14. Agenţia Naţională pentru Romi- Biroul Regional Vest- întâlnire de lucru în domeniul asistenţei sociale/ copii, 

adulţi 

15. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi – Compartiment Teritorial Timiş – dezbatere 

cu tema ,, Familia de azi: realităţi şi perspective,, 

16. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timişoara şi Societatea pentru Copii şi 

Părinţi – Scop Timişoara-  sesiune de comunicare organizată cu ocazia Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de 

Persoane 
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5.2.2.SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

1.Obiectivele 2009: 

 

 Conform Hotărârii nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap face 

propunerile pentru admiterea în centre a persoanelor adulte cu handicap astfel a fost elaborată în cadrul 

S.E.C.P.A.H. Procedura de lucru pentru admiterea în centrele rezidenţiale pentru adulţi din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Timiş. 

 

 Conform atribuţiilor prevăzute de lege, s-a elaborat în cadrul S.E.C.P.A.H. Procedura de lucru cu privire la 

activitatea de evaluarea complexă, a echipei multidisciplinare, în vederea încadrării în grad de handicap a 

persoanelor adulte.  

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 Pentru centrele din subordine au fost solutionate 53 de admiteri si 2 ieşiri înregistrate în registrul unic din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Timiş,  

 actele au fost verificate de către S.E.C.P.A.H. şi transmise prin corespondenţă adresele care conţin datele programarii 

pentru evaluarea complexă, 

 au fost predate rapoartele de evaluare complexă împreună cu propunerile de încadrare/neîncadrare, însoţite de dosarele 

persoanelor solicitante Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş. 

 au fost evaluate 4974 persoane adulte.  

 au fost incheiate Protocoale de colaborare cu Fundaţia „Pentru Voi” Timişoara, Fundaţia „Îngerii Speranţei” Lugoj; şi 

sunt în curs de finalizare protocoale de colaborare cu   Primăria Municipiului Lugoj, Primăria Municipiului Timişoara, 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Timişoara; 

 Au fost redactate adrese către: Petenti, persoane fizice: 83 adrese, Instituţii publice, primării: 209 adrese; 

 

             

5.2.3. SERVICIUL EVIDENŢĂ DREPTURI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
 

1.Obiectivele 2009: 

 Asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor cu handicap din evidenţă 

 Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială şi a preveni marginalizarea 

persoanelor cu handicap 

 Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate 

 Eficientizarea procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

 Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare cu instituţiile publice şi private care activează în domeniul persoanelor cu 

dizabilităţi 

 Informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanei adulte cu handicap 

 Reacreditarea Serviciului informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap din cadrul S.E.D.P.H. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 S-au actualizat şi completat procedurile de lucru cu privire la circuitul actelor şi documentelor la S.E.D.P.H.; 

 S-au elaborat şi actualizat proceduri comune de lucru cu alte compartimente de specialitate ale Direcţiei – S.E.C.P.A.H., 

Secretariatul C.E.P.H.A. Timiş;  

 S-a elaborat o nouă fişă de atribuţii a S.E.D.P.H.; 

 S-au întreprins demersuri ptr. reacreditarea serviciului de informare şi consiliere persoane cu handicap, obţinându-se în 

acest sens Decizia nr. 211/28.07.2009, a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş; 

 La sediul S.E.D.P.H. s-au tehnoredactat un număr de 6 pliante cu informaţii de interes public, care se reactualizează 

periodic; 

 La solicitarea S.Relaţii Publice s-au comunicat materiale scrise care au fost publicate în  Revista „Şanse egale pentru 

toţi‟ a DGASPC Timiş; 

 S-au întocmit materiale scrise cu informaţii de interes public (afişe, fluturaşi) pentru avizierele şi punctele de informare 

de la sediul SEDPH şi DGASPC Timiş;  

 A crescut numărul de facilităţi acordate (spre ex. bilete pentru transport interurban gratuit, îndeosebi auto, pentru 

persoanele cu handicap şi alte categorii de persoane îndreptăţite); 

 A crescut gradul de accesibilitate la informaţie şi consiliere directă a beneficiarilor; 
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 A crescut numărul de persoane informate; 

 A crescut performanţa în relaţia cu publicul, alte instituţii, servicii publice, autorităţi, ong; 

 A crescut numărul de sesizări şi/sau solicitări ale persoanelor cu handicap transmise în format electronic pe adresele de 

e-mail a Direcţiei şi/sau a SEDPH; 

 A scăzut numărul de persoane cu dizabilităţi care se adresează direct S.E.D.P.H.  

 Personalul S.E.D.P.H. a participat la diverse seminarii, conferinţe şi întâlniri de specialitate; la programe de formare 

profesională;îintâlniri de lucru cu reprezentanţi ai unor autorităţi locale/primării din judeţul Timiş; 

 S-au realizat schimburi permanente de informatii cu toate o.n.g. active în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu handicap din judeţul Timiş, pe tema acordării prestaţiilor şi serviciilor sociale cuvenite persoanelor cu 

handicap (spre ex. privind plata acestora prin bancă, ş.a.); 

 Se realizează un dialog permanent cu o.n.g. şi parteneriate cu acestea şi cu autorităţi locale, instituţii şi servicii publice, 

concretizate prin încheierea de  convenţii şi protocoale de colaborare scrise: 15 convenţii cu transportatori auto,1 

convenţie cu C.F.R.,1 convenţie cu C.N. Poşta Româna S.A.,1 convenţie cu M.T. si C.N.D.A. S.A., 

 1 convenţie cu A.J.O.F.M. Timiş,1 convenţie cu C.E.C.Bank S.A. Timiş,1 convenţie cu D.A.S.C.Lugoj,5 protocoale de 

colaborare cu o.n.g. (As. Nevăzătorilor, As. Surzilor, A.H.F.Lugoj, Fundaţia ‟Îngerii Speranţei‟ Lugoj, Fundaţia „Pentru 

Voi‟) 

 S-au realizat confruntări / verificări de date cu un număr de 21 primării din judeţul Timiş, privind persoanele cu 

handicap, în scopul aplicării H.G. nr. 600/2009 – acordarea de ajutoare alimentare prin programul PEAD pe anul 2009 ; 

 A continuat colaborarea cu : 

 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în vederea luării în evidenţă şi acordării prestaţiilor şi serviciilor 

sociale cuvenite persoanelor cu handicap (bilete de călătorie gratuită CFR/Auto pentru transport interurban; legitimaţii de 

transport urban gratuit); 

 D.R.D.P. Timişoara, privind preluarea solicitărilor şi eliberarea rovinietei pentru autoturisme adaptate pentru persoane 

cu handicap şi pentru îngrijitori ai persoanelor cu handicap cu care s-a încheiat şi un nou Act adiţional la convenţie; 

 Direcţia Regională de Poştă Timişoara,  transportatori auto privaţi şi CFR,  

 Am organizat un Instructaj al reprezentanţilor o.n.g./d.a.s.c. cu care există încheiată convenţie de colaborare, privind 
proceduri de lucru 

- pe marginea acordării gratuităţii şi cuantumul acesteia pentru transportul urban şi interurban al persoanelor cu 

handicap, eliberării biletelor cfr/auto către persoanele îndreptăţite;  

- pe marginea depunerii cererii şi a actelor necesare pentru acordarea de prestaţii sociale; 

- pe marginea furnizării informaţiilor legate de încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;  

 

 Am organizat şi participat la: 

 Atelierele de lucru cu o.n.g. ale persoanelor cu handicap din judeţul Timiş, cu tema“ Evaluarea şi încadrarea în grad de 

handicap a copiilor şi persoanelor adulte; Acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale cuvenite persoanelor cu handicap 

”,; la “Casa Adam Muller Guttenbrunn”,  Timişoara;  

 Workshop-ul “Dezvoltarea unui sistem de management al informatiilor privind domeniul dizabilităţii în Romînia”, la 

Alba Iulia, în perioada 22–24.01.2009, în organizarea Fundaţiei „Pentru Voi‟ ;  

 deschiderea Jocurilor regionale Special Olympics Ed.a V-a, 29 mai, Sala C.Jude Timişoara, din organizarea Fundaţiei 

„Pentru Voi‟; 

 Dezbaterea “Accesibilizarea, dotarea, sprijinirea şi consilierea persoanelor suferinde de maladia Alzheimer”, proiect 

finanţat de UE şi Guvernul RO prin programul Phare 2006-Coeziune Economică şi Socială-Dezvoltarea Resurselor 

Umane-Servicii Sociale; din organizarea DGASPC Timiş şi CIA Ciacova; Hotel Continental, 12 mai 2009, Timişoara; 

 Sesiunea de informare şi dezbateri privind practici şi experienţe în direcţia integrării profesionale a persoanelor cu 

dizabilităţi, Timişoara, 19.06.2009, în cadrul proiectului “Crearea şi implementarea modelului integrat de evaluare, 

formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din Romania”, implementat de 

I.N.P.C.E.S.P.H./organizaţii din Austria şi O.N.P.H.R. şi C.F.C.E.C.A.S. din România; 

 întâlniri de lucru cu personalul cu atribuţii sociale din cadrul primăriilor din Judeţul Timiş; la care s-au prezentat 

atribuţiile şi activităţile SEDPH, informaţii de interes public pentru persoanele cu handicap, materiale ptr.întocmirea de 

statistici semestriale; la sediul D.G.A.S.P.C. Timiş; în data de 05.,14., 27.05., 04. şi 11.06.2009;  

 sărbătorirea Zilei Internaţionale Alzheimer, din organizarea D.A.S.C. Timişoara, S.P.S.P.V., în data de 21.09.2009, 

Casa de cultură “Sala Lira” Timişoara; 

 Conferinţa internaţională “E timpul schimbării – Autismul şi incluziunea socială”, din organizarea Fundaţiei „Pentru 

Voi‟, în perioada 11 – 13.10.2009, Hotel Timişoara; 
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 Masa Rotundă cu tema “Incluziunea socială a persoanelor adulte cu autism de la deziderat la realitate”, eveniment 

finanţat de UE prin programul Phare 2006 – „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi 

dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală‟, din organizarea Centrului de Servicii Sociale 

„Pentru Voi‟ în parteneriat cu Primăria municipiului Timişoara, în 20.10.2009, la Hotel Delpack, Timişoara,  

 Conferinţa privind diseminarea rezultatelor proiectului “Optimizarea procesului de evaluare şi încadrare în grad de 

handicap”, din organizarea A.N.P.H., 9-10.11.2009, Hotel Silva, Buşteni; 

 Dezbaterea publică “Boala Alzheimer: între îngrijorare şi speranţă”, din organizarea D.G.A.S.P.C. Timiş, 27.11.2009, 

Hotel Continental, Timişoara; precum şi la  

 Gala „Pentru Voi‟ 2009 Editia a V-a, în 3.12.2009, Hotel Continental, Timişoara; 

 
3.Date Statistice 

 Total adulti  cu handicap în evidenta : 20 176 

 

 Handicap grav         8085| 

 Handicap accentuat    11123  

 Handicap mediu          897  

 Handicap usor            71 

grav 8085

usor 71mediu 897

accent 

11123
 

 
 Total  copii in evidenta : 2 124 

 

       

 Handicap grav         1.119 

 Handicap accentuat    482 

 Handicap mediu          523 

 
mediu 523

grav 1119

accent 482
 

5.2.4. COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI 

1.Obiectivele 2009: 

 Implementarea unui sistem coerent de stabilire a gradului de handicap cu accent pe stabilirea potenţialului de integrare 

a persoanei cu handicap: 

 activitate decizională de încadrare a persoanelor adulte în grad de h+ndicap 

 coerenţa activităţii de jurizare a dosarelor privind gradele de handicap şi perioada de valabilitate 

 promovarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap care decurg din legea 448 / 2006, cu accent pe 

posibilităţile de reintegrare socio-profesională a persoanelor tinere. 

 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 



 _________________________________________________________________________________________________                                                                                                                

RAPORT DE ACTIVITATE  2009                                                                       P a g e  | 36        

 Elaborarea procedurii de admitere în instituţii rezidenţiale – pe baza evaluării complexe: 

 este factor decizional pentru admiterea persoanelor cu handicap în instituţiile publice sau public-private 

 reevaluarea periodică  a persoanelor cu handicap precum şi revocarea admiterii în instituţii sau înlocuirea măsurilor de 

protecţie socială 

 redactează şi eliberează certificatele de încadrare în grad de handicap, programele individuale de reabilitare şi 

reintegrare socială, certificatele de orientare profesională precum şi deciziile de admitere a persoanelor cu handicap în 

instituţii publice sau public private. 

 

4.Date Statistice 

Numărul dosarelor medico-psiho-sociale evaluate în perioada 01.11.2008 – 30.11.2009: 

 

Nr.crt. 

Luna şi anul 

 

Total dosare 

evaluate 

1. Noiembrie 2008 1061 

2. Decembrie 2008 574 

3. Ianuarie 2009 493 

4. Februarie 2009 938 

5. Martie 2009 1021 

6. Aprilie 2009 589 

7. Mai 2009 411 

8. Iunie 2009 443 

9. Iulie 2009 461 

10. August 2009 171 

11. Septembrie 2009 833 

12. Octombrie 2009 800 

13. Noiembrie 2009 764 

1061

574
493

938
1021

589
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Nr.total = 8558 cazuri instrumentate in anul 2009               

 

 

 

 

 

 

 

 



 _________________________________________________________________________________________________                                                                                                                

RAPORT DE ACTIVITATE  2009                                                                       P a g e  | 37        

              5.2.5. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ LUGOJ 

 

 
 

1.Obiectivele 2009: 

 Îmbunǎtǎţirea permanenta a calitaţii serviciilor oferite; 

 Îmbunǎtǎţirea activitǎţii în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricǎ Lugoj Transformarea 

treptatǎ a instituţiilor rezidenţiale din unitaţi pasive de admitere si supraveghere in instituţii cu o politicǎ activǎ de 

prevenire a marginalizǎrii persoanelor cu dizabilitǎţi, de formare a deprinderilor de autonomie personalǎ 

 Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 

-au fost revizuite/intocmite documente centrului: Manualul de proceduri, Ghidul beneficiarului (si în formǎ 

adaptatǎ), Codul drepturilor beneficiarilor (şi în formǎ adaptatǎ), Metodologia de organizare si funcţionare, Anexa nr. 11 la 

Regulamentul intern al DGASPC Timiş, Planul strategic 2008-2013 al CRRN Lugoj, Planul de acţiune 2009, Proiectul 

instituţional. 

-organizare de evenimente pentru beneficiarii din centru conform agendei culturale sau a altor evenimente 

specifice : petrecere de Dragobete « Hai sa iubim româneşte » ; serbarea zilelor de naştere a beneficiarilor ; expoziţia de 

mǎrţişoare şi Balul Mǎrţişorului ; serbare cu ocazia Sfintelor Sǎrbǎtori de Paşte ; participarea la competiţia sportivǎ Jocurile 

Regionale Special Olympics editia a V-a Timişoara ; participarea la Circul Aladin care a avut reprezentaţie în Lugoj ; 

tabere la Cǎprioara-Hunedoara si Râul-Alb- Caraş-Severin ; croazierǎ pe Dunǎre ; excursie in Orşova jud. Mehedinţi ; 

participarea la deschiderea Festivalului Ana Lugojana ; concursul de dans organizat in parteneriat cu CRRN Gǎvojdia 

-continuarea demersurilor începute în 2008 în vederea punerii sub interdicţie a beneficiarilor din CRRN Lugoj 

(precizari si prezentǎri la Instanţa de Judecatǎ) 

-lecţii deschise susţinute de personalul instructiv-educativ 

-reînnoire contract parteneriat cu Fundatia Time for Children Lugoj 

-reevaluarea periodicǎ a beneficiarilor de cǎtre echipa multidisciplinarǎ din cadrul centrului la interval de 6 luni 

conform Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap şi realizarea 

Planului Individual de Intervenţie al fiecarui beneficiar care cuprinde programe de intervenţie specifica; 

-medierea contactului / menţinerea legǎturii beneficiarilor cu familia şi prietenii (întocmirea de Anchete Sociale, 

corespondenţǎ cu familia, consilieri parentale etc.) 

-accesibilizarea centrului prin construirea de rampe, realizarea de pictograme, accesibilizare toalete, “mânǎ 

curentǎ”; 

-dotarea celor douǎ spǎlǎtorii din cadrul CRRN Lugoj si realizarea circuitului hainelor in spǎlǎtorie; 

-depunerea documentaţiei necesare in vederea obţinerii acreditǎrii CRRN Lugoj; 

- 23beneficiari pusi sub interdicţie cu Sentinte Civile definitive si irevocabile;  

o -construcţia a doua rampe de acces la cele douǎ clǎdiri ale CRRN Lugoj; 

o -accesibilizarea grupurilor sanitare din cadrul CRRN Lugoj;  

o -evaluarea tuturor beneficiarilor conform obiectivelor propuse; 

o -achiziţionarea a 12 dulapuri metalice; 

o -achiziţionarea a 2 maşini de spǎlat profesionale; 

 

4.Date Statistice 

1. Distribuţia numǎrului total de beneficiari de la 30.11.2009 împarţitǎ pe: 

a) Sexe  

Femei; 

32

Barbati; 

20

 
b) Grupe de vârstǎ: 

 mai mari de 18 ani = 52 beneficiari (persoane adulte cu handicap) 

 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

52 0 0 52 

Sex 

Femei Bǎrbati 

32 20 
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c)Mediul de provenienţǎ (rural, urban) 

 

Rural 25 Urban;27

 
 

         d) Număr de persoane adulte cu handicap = 52 

 

Psihic 1
Asociat 1

Fizic 1

Mental 

49

 
 

 

 

 

 

 

5.2.6.CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ NR.1 LUGOJ 
 

 

 

1.Obiectivele 2009:  
o Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi atingerea standardelor prevăzute pentru acestea.  

o Întocmirea Planurilor Individualizate de Intervenţie a beneficiarilor 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Servicii sociale specializate 

Recuperare psiho-pedagogică-educaţională,  Terapie cognitivă,  Terapie psihomotrica, Ludoterapie,  Meloterapie 

o Activităţi de formare şi consolidare a autonomiei personale şi sociale 

o Activităţi de educaţie sanitară 

o Activitatea moral-civică 

o Consiliere parentală 

o Activitatea  de Asistenţă Socială in 2009 

o întocmirea Planurilor Individualizate de Intervenţie a beneficiarilor 

o reevaluarea semestriala a beneficiarilor de catre echipa multidisciplinară  

o monitorizarea lunară a beneficiarilor prin transmiterea statisticilor (I-urile- trimsestriale, semestriale) 

o întocmirea lunară a raportului de activitate din cadrul centrului  

o monitorizarea  anuală a familiilor beneficiarilor prin scrisori şi anchete sociale adresate primariilor unde îşi au 

acestea domiciliul  

o introducerea acţiunii de punere sub interdicţie a beneficiarilor din CRRN nr1 la Judecatoria Lugoj (întocmirea 

dosarelor, expertizarea beneficiarilor etc) 

o încurajarea relaţiilor cu familia -cazul beneficiarilor care sunt vizitaţi de catre membrii familiei la sediul CRRN nr1 

sau a beneficiarilor ce sunt lasati sa plece pentru o scurta perioadă la părinţi.  

o monitorizarea lunară de catre Poliţie-  Serviciul Evidenţa Populaţiei a statutului legal al beneficiarilor ( privitor la 

domiciliul, valabilitatea certificatelor de nastere, precum si a cartilor de identitate) 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

27 25 

Tip handicap 

Mental Psihic Asociat Fizic 

49 1 1 1 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

66 1 7 60 
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o consilierea beneficiarilor pe diverse teme 

S-au organizat 

o tabara la Poiana Mărului, jud Caras- Severin  

o Organizarea de drumeţii, excursii în  împrejurimile jud Timiş 

o Colaborare cu Fundaţia S.O.S. Grenoble-Franta 

o Vizita unor voluntari englezi în septembrie 2009 şi implicarea lor în desfăşurarea activitaţilor de ergoterapie 

o Expoziţii de felicitări şi  diverse materiale realizate cu ocazia diverselor sărbători de peste an ( 1 martie, Paşte, 

Craciun) 

o Un program artistic de colinzi în cadrul centrului cu participarea tuturor grupelor de beneficiari. 

 

3.Date Statistice 

1. Situaţia anuală cu numărul de beneficiari: 

 distribuţia pe sexe:   

Femei 30Barbati 30

 
 

 număr de beneficiari cu handicap : 60 beneficiari cu handicap mental: 

          10 beneficiari cu grad de handicap accentuat 

 

Grav60

Accentuat 

10

 

 

5.2.7. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA 

 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 Restructurarea instituţiei. 

 Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi atingerea standardelor prevăzute pentru acestea. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Activităţi în ateliere: 

 Atelierul de ţesut covoare: pregatirea materiei prime. 

 Atelierul de ergoterapie şi ludoterapie:  

o împletit, croşetat, cusut pe pânză şi etamină 

Sex 

Femei Bǎrbati 

30 30 

handicap 

Accentuat Grav 

10 60 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

323 22 20 325 
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o jocuri diverse 

o desenat şi pictat figurine. 

 În cadrul atelierului de tâmplărie s-au realizat: tablouri decorative, suporturi pentru ghivecele cu flori, obiecte 

decorative. 

 În cadrul atelierului de meloterapie s-au desfăşurat concursuri de dans. 

    Activităţi comune: 

- ieşiri în comunitate pentru socializare şi recreere 

- excursii 

- sărbătorirea zilelor de naştere 

3.Date Statistice:              Distribuţia numărului total de beneficiari la 30.11.2009: 

 

Barbati 

198

Femei 

127

 
 

Rural 

255

Urban 70

 
 

 

5.2.8. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CIACOVA 

            
 

        

  1.Obiectivele 2009: 

 Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova  

 Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi atingerea standardelor prevăzute pentru acestea. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

                  kinetoterapie şi abilitate motorie  

o terapie ocupaţională 

o consiliere curentă pe teme la cerere 

o lectură 

o relaxare în natură prin excursii şi drumeţii 

o participarea la spectacole 

o aniversarea zilelor de naştere şi a onomastice 

o participarea la slujbele religioase 

o menţinerea legăturii cu familia 

     - includerea în organigrama DGASPC Timiş a noului centru –beneficiari, 

                  -  personal (transfer) prin hotărâre CJ Timiş 

                  - obţinerea avizului de funcţionare centrului din partea ANPH  

 

 

Sex 

Femei Bǎrbati 

127 198 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

70 255 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

171 30 44 157 
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3.Date Statistice   Distribuţia numărului beneficiarilor în 30 11 2009: 

Femei; 88Barbati; 69

 

 

 

Urban; 61
Rural; 96

 

Numărul total de ieşiri din sistem în perioada raportată prin: decese 44. 

 

5.2.9. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ VARIAŞ 

 

   
1.Obiectivele 2009: 

 -creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi atingerea standardelor prevăzute pentru acestea. 

 - asigurarea unui trai decent (ex. hrană, curaţenie, căldură, îngrijire) 

 -creare unei atmosfere calde familiale; 

 -ameliorarea sau înlăturarea durerilor; 

 -îmbunătăţirea / menţinerea autonomiei personale şi a  sănătaţii ; 

 -redobândirea / menţinerea sentimentului de utilitate de valoare ; 

 -stimularea funcţiilor cognitive ; 

 -combaterea izolării sociale. 

 -reintegrarea beneficiarilor în familie (acolo unde este posibil). 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 Evaluare medico-psiho-socială; 

 Elaborare plan de intervenţie conform nevoilor identificate; 

 Îngrijire de baza (igienă, hrană) ; 

 Asistenţa medicală; 

 Grup de suport, relaxare, mişcare, cantec şi dans; 

 Terapie ocupaţională; 

 Ergoterapie;  

 Masaj, gimnastică medicală, plimbări 

 Îndrumare/sprijin în rezolvarea problemelor beneficiarilor. 

 

3.Date statistice      Distribuţia numărului total  de beneficiari la 30.11.2009: 

 Distribuţie pe sexe: 

 

BARBAŢI; 

16FEMEI; 23

 

Sex 

Femei Bǎrbati 

88 69 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

61 96 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

39 5 5 39 

barbaţi femei total 

 

16 23 39 
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 Mediu de provenienţă (rural, urban): 

 

 

rural; 19urban; 20

      

 Numărul total de persoane internate pe tipuri şi grade de handicap: 

 Grad III; 5
Grad I; 14

Grad II; 20

  

Numărul total de ieşiri din sistem în perioada 01.11.2008 pana la 30.11.2009: -5 decese. 

 

 

 

5.2.10. CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢII FĂRĂ 

ADĂPOST BACOVA 

 

 

 

 

1.Obiectivele 2009: 

 reintegrarea socio-profesională a unui număr cât mai mare de beneficiari. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost a luat fiinţă prin Proiectul Phare 2004 "Coeziune 

economică şi socială", proiect care a debutat în luna ianuarie anul 2007, şi s-a derulat până la finele lunii iulie 2008. 

 Prin acest proiect au fost construite si amenajate două pavilioane, în cadrul unei ferme cu o suprafaţă de 5 ha, în 

localitatea Bacova, ferma ce are în dotare: atelier de tâmplărie, atelier de lăcătuşerie, atelier de întreţinere mecanică, moară, 

fermă de porci şi vite, teren pentru legumicultură şi 98 ha pământ arabil pentru cereale, unde sunt angajate persoane 

calificate care supraveghează activitatea beneficiarilor ce vor dori să lucreze în aceste domenii.  

Ferma, cu toate dotările, aparţine Federaţiei CARITAS a Diecezei Timişoara.  

 Capacitatea centrului este de 16 locuri, ocupate de adulţi fără adăpost (femei şi barbaţi) chiar şi de copiii acestora.  

 Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza Protocolului de Colaborare dintre DGASPC Timiş şi Federaţia Caritas a 

Diacizei Timişoara încheiat ca urmare a Proiectului Phare 2004. 

  Interesul major al centrului il reprezintă persoana adultă fără adăpost, aflata în evidenţa Azilului de Noapte Pater 

Jordan,  si are ca scop principal reintegrarea socio-profesională cu respectarea drepturilor omului.  

 

 Consiliere psihologică individuală 

 Consiliere psihologică de grup. 

 Asistenta sociala  şi deprinderi de viaţă independentă  

 Autogospodărirea, administrarea activităţii şi a resurselor pentru întreţinerea unei locuinţe are rolul de a elimina unul din 

factorii externi definitorii pentru persoanele adulte fără adăpost.  

rural urban 

19 20 

Grad 

handicap I 

14 

Grad 

handicap II 

20 

Grad 

handicap III 

5 

NOIEMBRIE 

2008 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2009 

14 18 20 12 
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 Educaţia igienico-sanitară.  

 Pregătirea pentru locul de muncă. 

 Activităţi de petrecere a timpului liber 

   

Activităţi desfăşurate de angajaţii centrului în coolaborare cu specialiştii Serviciului de Evaluare şi Monitorizare Asistență 
Socială din cadrul D.G.A.S.P.C Timiş: 

 demersuri pe lângă instituţii, pentru elaborarea actelor şi a corespondenţei;  

 realizarea dosarelor pentru admiterea persoanelor adulte fără adăpost care solicită sprijin din partea C.I.S.P.A.F.A 

Bacova şi S.E.M.A.S- D.G.A.S.P.C Timiş 

 obţinerea de acte de identitate, reglarea situatiei administrative a clienţilor, aspecte financiare, juridice, şi familiale; 

 realizarea de anchete sociale, evaluări iniţiale şi profile psihologice pentru beneficiarii care au dorit sa beneficieze 

de serviciile centrului;  

 intervenţia în schimbarea mentalităţilor, atitudinilor, obiceiurilor grupului ţintă în ceea ce priveşte educaţia 

igienico/sanitară; 

 sprijin în realizarea activităţii de autogospodărire, administrarea activităţii şi a resurselor; 

 
3.Date Statistice 

 În perioada noiembrie 2008 - noiembrie 2009, 35 de persoane adulte fără adăpost (26 bărbaţi-9 femei) cu vârste 

cuprinse între 20 şi 58 de ani, din cadrul Azilului de Noapte Pater Jordan din Timişoara, au dorit să beneficieze de serviciile 

Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost din Bacova dintre care: 

 

4 familii monoparentale, din care o singură familie monoparentală (mamă-fiică) se află în prezent în centru;  

minora fiind integrată într-o unitate de învăţământ; 

 

 18 beneficiari admişi în C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

 S-au efectuat 23 cereri de admitere, 19 cereri de admitere către C.I.S.P.A.F.A Bacova, iar 4 cereri au fost adresate 

către S.E.M.A.S din cadrul D.G.A.S.P.C Timiş;  

 S-au evaluat psihosocial 35 persoane adulte fără adăpost;  

 Alcătuirea planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire a 25 de beneficiari ai acestui centru; 

 9 beneficiari reintegraţi în societate (7 bărbaţi, 2 femei); 

 8 copii minori integraţi într-o unitate de învăţământ (6 băieţi, 2 fete); 

 25 beneficiari au fost integraţi în centru (23 bărbaţi, 2 femei); 

 20 beneficiari au fost încadraţi la un loc de muncă cu formalităţi legale ( bărbaţi, 5 femei); 

 Aproximativ 20 de anchete sociale şi evaluări iniţiale efectuate în cadrul Azilului de Noapte Pater Jordan Timişoara; 

 25 evaluări detaliate pentru beneficiarii Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost Bacova 

(20 bărbaţi, 5 femei); 

 

 

5.2.11. CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSONE 

RECAŞ 

Acest serviciu este concesionat fundaţiei „Generaţie Tânără” . 

În cursul anului 2009 s-a menţinut numărul de 35 de persoane asistate.Toţi beneficiarii serviciilor centrului au fost 

referiţi prin Poliţia Româna având toţi procese penale pe rolul instanţelor Tribunalului Timiş.  

Beneficiarii –victime ale traficului de fiinţe umane au fost referite cu suspiciunea de exploatare sexuală şi 

exploatare prin muncă. 

La sfârşitul anului în centru se află: 35  de beneficiari din care 6 fete si 29 băieţi. 
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5. REZULTATE OBŢINUTE 

5.3. LA NIVELUL SERVICIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 

 

5.3.1. SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE ŞI INFORMATIZARE ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI 

SOCIALE ŞI PROTECŢIEI COPILULUI 

1.Obiectivele 2009: 

 Atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Diagnoza socială a județ ul Timiș  

 Crearea de baze de date pentru serviciile D.G.A.S.P.C.Timiș  

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 

 Prin implementarea Programului de Interes Naţional nr .4,  s-au perfecţionat un număr de 120 de angajaţi din  

Complexele de Servicii Specializate din subordionea D.G.A.S.P.C.Timiş care a dus la creşterea calităţii serviciilor 

sociale oferite copiiilor din centre. 

 Prin implementarea Programului de Interes Naţional nr .4, s-a realizat „Strategia de perfecţionare a personalului din 

centrele pentru copii” 

 Diagnoza socială a judeţului Timiş este realizată în proporţie de 80 % astfel că suntem în faza de interpretare a 

rezultatelor chestionarelor. 

 S-a realizat baza de date cu toate informaţiile despre primăriile judeţului Timiş. 

 La sediu instituţiei au avut loc 10 întâlniri cu câte 10 primării in vederea îmbunătăţirii relaţiei cu acestea. În prezent 

sunt înfiinţate 55 de CCC-uri la nivelul judeţului Timiş şi s-a constatat o îmbunătăţire a procesului de comunicare 

în raporturile şi relaţiile profesionale, precum şi a colaborării între unităţile administraţiei publice locale şi 

DGASPC Timiş, comparativ cu anii 2005-2006. Dacă la nivelul anului 2006 răspundeau solicitărilor noastre un 

număr de 62-67 de primării, în prezent numărul acestora a crescut la 90-97. 

 acordarea de sprijin şi asistenţă pentru înfiinţa Consiliilor Comunitare Consultative la nivelul fiecărei localităţi şi 

oferirea de suport de pregătire şi instruire a membrilor constituenţi ai acestora şi lucrătorilor sociali comunitari din 

raza administrativ teritorială a judeţului Timiş, pentru identificarea nevoilor comunităţii, în vederea prevenirii 

separării copilului de familie, a promovării valorilor familiale şi a creşterii calităţii vieţii. 

 întreţinerea paginii web a instituţiei, completarea şi actualizarea acesteia cu informaţii ce provin de la serviciile şi 

centrele subordonate DGASPC Timiş 

 administrarea reţelei de calculatoare a instituţiei: verificare, configurare, instalare programe 

 s-au configurat cele doua servere care asigură funcţionarea intreagii reţele de calculatoare impreuna cu ajustarea 

acestora la noile programe utilizate  

 design pentru: pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, bannere, carţi de vizită şi prelucrare fotografii şi materiale necesare 

promovării serviciilor DGASPC Timiş 

 S-au creat un număr de 4 baze noi de date pentru : Serviciul INTAKE, Serviciul Achiziţii şi Administrarea 

Patrimoniului, Serviciul de Evaluare Complexă a Adulţilor cu Handicap, Strategii Proiecte şi Informatizare. (fox 

pro) 

 În cadrul proiectului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj” – Proiect cu finantare 

Banca Mondială în cursul anului  2009 a avut loc faza de obţinerea avizelor din partea „Comitetului Tehnico-

Economic”; „Consiliului Interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional; „Inspectoratul de Stat în 

construcţii” cât şi  actualizarea trimestriala a tuturor indicatorilor Studiului de Fezabilitate, urmănd să se emită 

Hotărârea de Guvern pentru alocarea sumelor. 
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5.3.2. SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1.Obiectivele 2009: 

 Finalizarea dosarelor de plasament persoane/familii/amp. 

 Finalizare rapoarte Comisia de Disciplina 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

In cursul anului 2009 Serviciul Juridic si Contencios al D.G.A.S.P.C Timis, a desfasurat  activitati constand in : 

  redactarea si  sustinerea cauzelor  aflate pe rolul instantelor judecatoresti  (766 dosare) 

 vizarea pentru legalitate a  dispozitiilor emise de catre Directorul General al  D.G.A.S.P.C Timis 

  vizarea pentru legalitate a deciziilor de incadrare a persoanelor cu handicap  si  de acordare/stopare a indemnizatiei ( 

4000 de acte) 
  efectuarea cercetarilor disciplinare prealabile (16 de comisii de cercetare  disciplinara) 

  avizarea referatelor S.E.D.P.H. ( 15 referate) 

 asistarea minorilor refugiati si intocmirea dosarelor pentru acordarea azilului in Romania (16 dosare) 

 intocmire angajamente de plata 

 formulare răspuns contestatii, sesizari 

 consilierea persoanelor cu probleme sociale  

 eliberare autorizaţii de căsătorie minori ( 43 dosare ) 

 

I. Pe rolul Judecatoriei Timisoara s-au aflat următoarele cauze: 

 18 dosare privind inregistrarile tardive ale nasterii  

 7 dosare având ca obiect instituire/revocare tutela  

 7dosare având ca obiect acordare azil minori 

 1 dosar penal  

 6 dosare- alte obiecte 

 

II. Pe rolul Tribunalului Timis s-au aflat urmatoarele cauze: 

 21dosare de incuviinţare  a adopţiei 

 59 dosare  de deschidere procedura adopţie 

 6 dosare de incredintare in vederea adopţiei 

 49 litigii de muncă/cauze contencios  

 467 dosare pe Legea 272/2004 

 3 dosare ordonanta presedinţială 

 3 dosare anulare adopţie 

 1 dosar contestatie licitaţie achiziţii 

 5 dosare contestatie deciziie persoane cu handicap  

III. Pe rolul Curtii de Apel Timisoara s-au aflat 4 dosare avand ca obiect recurs  la dosare pe Legea 272/2004 şi 

 49 litigii de munca/cauze contencios 

 

IV. Pe rolul Judecatoriei Lugoj s-au aflat 85 dosare avand ca obiect punere sub interdicţie 

 

5.3.3. SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ŞI SALARIZARE 

1.Obiectivele 2009: 

 Asigurarea si gestionarea resurselor umane pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii; 

 Promovarea in grad profesional si avansarea  salariatilor care indeplinesc conditiile prevazute in conditiile legii; 

 Acordarea drepturilor salariale cuvenite salariatilor directiei; 

 Punerea în aplicare a sentintelor judecătoreşti;  

 Formarea profesionala si perfectionarea personalului din cadrul directiei; 

 Reorganizarea directiei in conformitate cu reglementărilor legale în vigoare  
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2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Asigurarea si gestionarea resurselor umane pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii 

1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice si contractuale vacante in cadrul directiei, 

până la apariţia OG. Nr. 34/2009, astfel: 

 Nr 

concursuri 

Nr posturi pentru 

care s-a organizat 

concurs 

Numar 

candidati 

înscrişi 

Numar 

candidati 

admişi 

Total, din care : 16 19 35 11 

Functionari publici 7 9 9 2 

Personal contractual ap 6 7 19 6 

Personal contractual centre/complexe 3 3 7 3 

 
2. Angajarea/numirea candidatilor declarati admisi la concursurile de recrutare – încetarea raporturilor de 

munca/serviciu – modificari ale raporturilor de munca/serviciu, in cadrul directiei : 

 Total persoane  

nou 

angajate/numite în 

funcţii publice 

Nr persoane la 

care a incetat 

CIM/raportul de 

serviciu 

Suspendare 

CIM/raport 

de serviciu  

Modificari 

ale CIM/ 

raportului de 

serviciu 

Total, din care : 46 106 25 255 

A. aparat propriu+centre 11 69 25 49 

Functionari publici 2 9 5 2 

Personal contractual ap 6 9 2 1 

Personal contractual 

centre/complexe 

 

3 
51 18 46 

B. Asistenţi maternali 

profesionisti 

35 37 0 206 

 

3. Dispozitii emise la nivelul directiei – 1152 din care :  

a) Aparatul propriu/centre/complexe : 296 +406 

b) Asistenti maternali profesionisti: 450 

4. Eliberarea adeverintelor solicitate de angajatii directiei: 2179 

a) Fosti angajati – drepturi salariale pentru recalcularea pensiei: 53 

b) Aparat propriu +centre/complexe – adeverinte drepturi salariale: 548+685 

c) Adeverinte pentru asistenti maternali profesionisti: 893 

5. Acordarea concediilor solicitate de angajatii directiei: 2312 

a) Concedii de odihnă aparat propriu + amp : 852 + 522 

b) Concedii de boală aparat propriu + amp : 421 + 39 

c) Alte concedii : 478 

 Promovarea in grad profesional si avansarea  salariatilor care indeplinesc conditiile prevazute in conditiile 

legii  

1. Organizareaconcursurilor/examenelor pentru promovarea in grad/ treapta profesională superioară si 

reluarea activitaii a functionarilor publici si personalului contractual, astfel: 

 Nr concursuri/ 

examene 

organizate, evaluări 

Nr posturi pentru 

care s-a organizat 

concurs/examen 

Numar 

candidiati 

Nr. persoane 

declarate 

admise 

Total, din care : 31 68 68 61 

Functionari publici : 1 22 22 17 

Personal contractual, din care : 30 46 46 44 

studii de nivel superior:  9 22 22 20 

grad profesional:  1+3 1+6 1+6 1+6 

functie contractuala de debutant:  5 5 5 5 

revenire din concediu de crestere a 

copilului  

12 12 12 12 
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2. Avansare treapta de salarizare a functionarilor publici: 48 persoane 

 Acordarea drepturilor salariale cuvenite salariatilor directiei 

1. Stabilirea drepturilor salariale incepand cu 01.05.2009 – creşteri salariale prin evaluarea performanţelor 

profesionale individuale realizate în anul 2008, pentru salariatii directiei care au obţinut un punctaj mai mare 

decât anul precedent la evaluarea performanţelor profesionale individuale, in conformitate cu prevederile O.G. 

nr. 9/2008 si O.G. nr.10/2008; 

2. Acordarea salariilor de merit pentru personalul contractual si functionarilor publici pe anul 2009; 

3. Stabilirea drepturilor salariale a persoanelor nou incadrate in munca; 

4. Acordarea premiilor pe lunile ian. – oct. 2009, atat din fondul de premiere constituit cât si din economiile 

realizate la cheltuielile cu salariile;  

5. Acordarea drepturilor salariale stabilite prin sentiţe judecătoreşti. 

6. Intocmirea notificărilor privind stabilirea sumelor încasate necuvenit ca urmare a revocări prin Decizii ale 

Curţii de Apel a unor Sentinte Judecatoresti 845 pentru salariati (480 -S 2179+365 – S3081).  

 
 Formarea profesionala si perfectionarea personalului din cadrul directiei; 

1. In cursul anului 2009, au participat la cursuri de formare si perfectionare profesionala un numar de 606 

persoane, astfel: 

 Nr persoane care au participat  

la cursuri de perfectionare profesionala 

Total, din care : 606 

Functionari publici 115 

Personal contractual din 

aparatul propriu 

13 

Personal contractual din centre/complexe 358+120PIN 

 

 Realizarea unei baza de date a personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Timiş: 

- A fost achiziţionat un program  - RUSAL - pentru realizarea unei baze de date a personalului din cadrul  

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, introducându-se aproximativ ½ din 

datele necesare.  

 
 Reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş: 

- Structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis a fost 

aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Timis nr.74/28.08.2008.  

- Prin Hotărârea Consiliului Judetean Timis nr.124/29.10.2009  s-a aprobat restructurarea Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Ciacova din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, 

începând cu 31.12.2009 prin reducerea capacităţii şi numărului de personal a centrului existent şi înfiinţarea 

Centrului pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova, astfel: 

o Diminuarea capacităţii centrului existent de la 170 locuri la 100, respectiv diminuarea numărului de 

posturi de la 108 la 73,5 posturi ; 

o Înfiinţarea unui nou centru, respectiv Centrul pentru Persoane cu Handicap suferinde de maladia 

Alzheimer Ciacova, ca structură organizatorică distinctă în cadrul DGASPC Timiş, cu o capacitate de 50 

de locuri, ce va asigura servicii sociale adecvate pentru 50 beneficiari proveniţi din cadrul Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Ciacova, având  52,5 posturi. 

o Numarul total de posturi la nivelul directiei creste cu 19 functii contractuale, respectiv de la 2136 la 2155 

posturi, din care 1 de conducere si 18 de executie. 
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5.3.4. SERVICIUL RELAŢII PUBLICE 

1.Obiectivele 2009: 

 gestionarea şi transmiterea informaţiilor publice care reflectă activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Timiş,  

 organizarea şi gestionarea evenimentelor de presă şi relaţiilor publice, funcţionează în subordinea directă a 

directorului general. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 În perioada 1. 11. 2008- 30.11 .2009, au fost redactate trei numere din revista „Şanse egale pentru toţi 

 Totodată, au fost redactate şi editate publicaţii cu caracter special: broşura „Să cunoaştem Europa“ realizată cu 

ocazia Zilei Europei, „Strada nu e casa lor“ realizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor Străzii, broşura de 

prezentare a Centrului Alzheimer Ciacova.  

În vederea promovării serviciilor din cadrul DGASPC Timiş au fost realizate diverse materiale promoţionale: 

autocolante, flyere, pliante, mape, afişe, pixuri, etc.  

 De asemenea, au fost organizate mai multe conferinţe de presă şi au fost transmise presei aproximativ 40 de 

comunicate de presă, care promovau acţiunile instituţiei. La solicitarea reprezentanţilor mass-media s-a răspuns la 

peste 80 de solicitări privind acordarea unor interviuri radio/TV sau furnizarea unor informaţii referitoare la 

activitatea instituţiei.  

 Au fost organizate  manifestări tradiţionale, iar unele chiar în premieră, având ca şi parteneri organizaţii 

neguvernamentale şi instituţii de învăţământ. Dintre evenimentele cele mai importante amintim: Ziua Internaţională a 

Copiilor Străzii, Ziua Europei,  Ziua Internaţională a Copilului, seminar de promovare a Centrului pentru Persoane 

Adulte cu maladia Alzheimer , Ziua Drepturilor Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap, premierea 

copiilor merituoşi de către consilerii judeţeni, competiţii sportive şi culturale tradiţionale. Majoritatea manifestărilor au 

fost  cuprinse în Agenda Culturală a CJ Timiş, pe anul 2009. 

 În perioada 1.11. 2008- 30.11.2009, Serviciul Relaţii Publice a preluat de la instituţii publice, ong-uri şi mass- 

media un număr de 41 solicitări redactate  în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public, 

la care au fost formulate răspunsuri. Aceste solicitări au vizat: activitatea Serviciului Telefonul Copilului, date 

statistice privind copiii cu părinţi în străinătate, informaţii privind modalitatea de soluţionare a unor cazuri sociale, 

situaţia adopţiilor, situaţia copiilor abandonaţi în maternităţi, informaţii statistice privind persoanele cu dizablităţi, etc.   

 

Prin intermediul Serviciul Relaţii Publice, 104  persoane au solicitat  audienţe la conducerea instituţiei,  din care 

34 la directorul general, 40 la directorul general adjunct  protecţia copilului şi 30 la directorul general adjunct asistenţă 

socială. Acestea s-au adresat cu  probleme de serviciu, medicale, şi-au exprimat dorinţa de a lua copii în adopţie, plasament 

sau în asistenţă maternală,  au  solicitat internări în centrele de plasament ori  în centrele de îngrijire. Unele persoanele cu 

handicap au fost nemulţumite de încadrarea în grad de handicap . 

Activitatea de registratură a constat în  primirea, înregistrarea şi transmiterea a 69 992 documente, iar secretariatul a 

asigurat protocolul instituţiei şi buna desfăşurare a activităţii directorului general şi a directorilor adjuncţi. 

 

5.3.5. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
 

1.Obiectivele 2009:  

 urmărirea modului de implementare a recomandărilor enunţate în cursul anului 2008 

 verificarea modului de furnizare a serviciilor sociale pentru urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor la 

instituţiile subordonate  

 verificarea modului de constituire a veniturilor 

 verificarea stingerii obligaţiilor de plată ale DGASPCTM către beneficiarii serviciilor sociale şi de protecţie a 

copilului  

 elaborarea ghidurilor practice de audit pentru activităţile auditate 

 analiza factorilor de risc pentru elaborarea Planului de audit  

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Beneficiarii rezultatelor în urma desfăşurării activităţilor de audit în anul 2009:  
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 Directorul General  

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia  

 Complexul de Servicii Specializate Lugoj 

 Direcţia Economică 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj nr. 1 

 Căminul pentru Sprijinirea Integrării Familiale Timişoara 

 

Rezultate obţinute în perioada raportată : 

- s-au enunţat recomandări şi măsuri corective pentru corectarea deficienţelor constatate  

 

În anul 2009 au avut loc 8 misiuni audit de conformitate  

 

 

5.3.6 .COMPARTIMENTUL CORP DE CONTROL 
 

1.Obiectivele 2009: 

 întocmirea planului anual de control propriu pe care îl supune aprobării; 

 verificarea sesizărililor şi reclamaţiilor primite de către Directorul General şi repartizate Compartimentului Corp de 

Control 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 

 Compartimentul Corp de Control este structurat conform organigramei DGASPC Timiş având un număr de 4 

posturi de execuţie, respectiv inspectori. 

 Din cele 4 posturi de execuţie din cadrul compartimentului sunt ocupate doar trei posturi. 

Activităţile principale desfăşurate de Compartimentul Corp de Control sunt următoarele: 

 elaborează proceduri specifice activităţii proprii; 

 participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Compartimentului Corp de 

Control al DGASPC Timiş; 

 actualizează planul actual de control în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură 

intervenite, la solicitările directorului general; 

 efectuează controale în sistemul de asistenţă socială şi protecţia copilului timiş, conform legislaţiei în vigoare şi în 

conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi, conform planului de control şi a misiunilor ad-

hoc stabilite de Directorul General; 

 ; 

 în baza rapoartelor de control întocmite prezintă Directorului General spre aprobare, constatările, concluziile şi 

recomandările, menite să elimine disfuncţionalităţile constatate; 

 raportează periodic activitatea compartimentului Directorului General al DGASPC Timiş; 

 elaborează raportul anual al activităţii de control; 

 alte sarcini încredinţate de conducerea DGASPC Timiş. 

În anul 2009 inspectorii din cadrul Compartimentului Corp de Control au efectuat   

 76 de acţiuni de control dintre care: 

 54 de acţiuni de control la asistenţii maternali profesionişti; 

 22 de acţiuni de control la structuri subordonate DGASPC Timiş. 

 Obiectivele principale ale acţiunilor de control au fost următoarele: 

 respectarea actelor normative care reglementează activitatea desfăşurată de structurile subordonate DGASPC Timiş  

unde au fost efectuate controalele, în domeniile – asistenţă socială, resurse umane şi economic; 

 respectarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal 

profesionist. 

 implementarea recomandărilor formulate în urma acţiunilor de control. 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 109 Rapoarte de Control, în care au fost consemnate constatările, concluziile 

şi recomandările propuse, precum şi termenul de realizare a planurilor de măsuri sau de implementare a recomandărilor de 

către structurile/serviciile responsabile de realizarea acestora. 
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5.3.7. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ŞI  MUNCĂ 
 

1.Obiectivele 2009: 

 Asigurarea securitaţii si sănătaţii la locul de muncă al tuturor salariaţilor . 

 Asigurarea tuturor instrumentelor cât şi a instructajelor specifice pentru securitatea  şi sănătatea la locul de muncă. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Asigurarea cadrului tehnic şi organizatoric în vederea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul 

direcţiei, precum şi în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, cutremure, explozii, etc.).  

 Medicul de intreprindere din cadrul compartimentului a întocmit raportul privind starea de sănătate a angajaţilor 

D.G.A.S.P.C. Timiş şi raportul privind situaţia concediilor medicale pe anul 2008, care au fost prezentate, alături de 

celelalte documente specifice (raport de activitate, lista internă cu E.I.P., plan de prevenire şi protecţie, etc.), în cadrul 

Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă  din luna mai a acestui an; 

 S-au însoţit organele de control din cadrul Inspectoratului pt. Situaţii de Urgenţă pe timpul controlului efectuat de 

acestea în cadrul direcţiei, punându-le la dispoziţie documentele necesare şi prezentându-le situaţiile concrete solicitate de 

pe teren. Menţionăm că nu s-au primit niciun fel de sancţiuni în urma acestui control, neregulile constatate fiind remediate 

în cea mai mare parte ( rămâne problema tehnică constructivă de la Centrul pt. Sprijinirea Integrării Familiale şi 

Profesionale a Tinerilor de pe str.Franz Liszt nr.3); 

 S-a participat şi s-au prezentat actele necesare la controalele efectuate de către SANEPID, obţinându-se totodată şi 

revizarea AUTORIZAŢIEI SANITARE DE FUNCŢIONARE pentru aparatul propriu;  

 S-au elaborat actele de autoritate specifice activităţilor de securitate  şi sănătate în muncă şi situaţiilor de urgenţă; 

S-a colaborat, prin intermediul medicului de intreprindere, la organizarea concursurilor prin care au fost angajate dr. 

Cipu Janina şi dr. Săftescu Sorina; 

 În vederea cunoaşterii şi perfecţionării continue privitor la activitatea desfăşurată, precum şi în scopul îndeplinirii 

sarcinilor legale ale angajatorului privind activitatea de prevenire ţi stingere a incendiilor, pe lângă studiul individual al 

legislaţiei şi documentaţiei specifice, domnul Pătruţ Dan Petru, inspector de specialitate în cadrul compartimentului, a 

efectuat şi promovat cursul pentru CADRU TEHNIC P.S.I..; 

 S-a urmărit realizarea măsurilor din planurile de prevenire şi protecţie elaborate pentru CIA Ciacova şi CRRN 

Găvojdia, care au stat la baza reînnoirii avizului pentru grupa a II-a de muncă, şi am informat lunar ITM Timiş asupra 

stadiului de îndeplinire al acestor măsuri; 

 Prin intermediul medicilor de intreprindere din cadrul compartimentului s-a colaborat cu Centrul Medical 

Explomed pentru efectuarea investigaţiilor medicale şi încheierea dosarelor, totodată întocmindu-se listele de investigaţii  

necesare pentru primirea autorizaţiei sanitare de funcţionare a centrelor; 

 S-au efectuat instructaje introductiv-generale, consultaţii şi consultanţă pe probleme medicale, de SSM şi pentru 

SU, încheindu-se astfel un număr de 1900 de fişe de aptitudine şi aflându-se în lucru încă 210 dosare medicale; 

 S-au efectuat instructajele periodice pentru conducătorii locurilor de muncă şi s-au organizat exerciţii practice de 

mânuire a stingătoarelor; 

 S-au întocmit şi depus dosarele la I.T.M.Timiş conform O.U.G.nr.96/2003 şi H.G.nr.537/2003 privind protecţia 

maternităţii – starea fiziologică de graviditate pentru persoanele care şi-au anunţat această stare în această perioadă; 

 S-au întocmit fişele individuale de instructaj privind securitatea şi sănătatea în muncă  şi cele în domeniul 

situaţiilor de urgenţă tuturor celor cărora le-a fost făcut instructajul introductiv-general( celor angajaţi în această perioadă, 

inclusiv asistenţilor maternali atestaţi sau reatestaţi pe parcursul anului); 

 S-au întocmit documente conţinând atribuţiile personalului cu răspunderi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea 

în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, precum şi o serie de alte documente necesare unei bune desfăşurări a activităţii 

de prevenire în cadrul direcţiei; 

 S-au  efectuat deplasări în toate centrele pentru a împărţi documentaţia necesară activităţii de SSM şi PSI şi pentru 

a organiza această activitate, totodată realizându-se controale proprii pentru depistarea şi corectarea eventualelor nereguli 

sau disfuncţionalităţi; 

 S-a realizat verificarea şi încărcarea anuală a stingătoarelor la nivelul întregii instituţii, achiziţionându-se în acelaşi 

timp şi alte materiale specifice a căror lipsă a fost constatată in timpul controlului ISU Banat (ţevi hidranţi, furtune hidranţi, 

cutii hidranţi, indicatoare semnalizare “ EXIT ”, planuri de evacuare, etc.); 

 S-a realizat verificarea şi măsurarea anuală a stării nulului împământării şi a prizelor electrice la nivelul întregii 

instituţii, precum şi a stării instalaţiilor de paratrăsnet, conform legislaţiei în vigoare;  

 S-a centralizat necesarul de echipament individual de protecţie şi s-a întocmit documentaţia în acest sens , pe care 

am înaintat-o Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice în vederea realizării achiziţiei. 
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 S-a realizat ignifugarea structurilor combustibile din alcătuirea construcţiilor, conform normelor în vigoare, la 

CRRN Găvojdia (1077 mp.), C.S.S.Lugoj (2830mp.), C.S.S.C.P.P.Lugoj (4467 mp.), C.R.R.N.C.H.Timişoara (962 mp.), 

C.S.S.R.R.S.Timişoara (2325 mp.), aparatul propriu (2250 mp.), C.Î.A.Ciacova (1880 mp.); 

 S-a continuat procesul de verificare şi actualizare a fişelor individuale de instructaj, inclusiv pentru asistenţii 

maternali profesionişti. Menţionăm că, în cazul celor din urmă, s-a realizat evaluarea de riscuri la locul de muncă, ceea ce a 

dus la completarea fişei postului pentru asistenţii maternali profesionişti şi elaborare unor seturi de instrucţiuni proprii 

necesare informării şi instruirii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 S-a urmărit curăţenia şi igiena la nivelul întregii instituţii, precum şi respectarea normelor de SSM şi PSI, purtându-

se totodată discuţii cu salariaţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 

 S-a înfiinţat şi organizat Comitetul de Prevenire a Îmbolnăvirilor de Gripă AH1N1; 

 S-au întocmit toate documentele solicitate la nivelul instituţiei, precum şi de către organele competente care 

supraveghează şi controlează activitatea specifică acestui compartiment;   

 
 

5. REZULTATE OBŢINUTE 

5.4. LA NIVELUL SERVICIILOR ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

5.4. 1. SERVICIUL BUGET FINANCIAR 
 

1.Obiectivele 2009: 

 fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a Direcţiei; 

 stingerea datoriilor de natură financiară faţă de persoane fizice sau juridice rezultate din relaţiile juridice ale 

Direcţiei; 

 respectarea legalităţii, economicităţii şi eficienţei în desfăşurarea activităţilor; 

 întocmirea situaţiilor financiare solicitate de conducerea Direcţiei sau de ordonatorul principal de credite. 

 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

 Execuţia bugetară în ceea ce priveşte utilizarea creditelor în limita şi cu destinaţia aprobată prin buget pentru  

Aparatul propriu , Centrele şi Complexele de Servicii de la Titlurile    “ Cheltuieli de Personal “ , “ Bunuri şi 

Servicii “ , “ Transferuri “ , “ Alte Transferuri “ ,  “ Cheltuieli de Capital “ ; 

 Întocmirea lunară a  statelor de plată privind drepturile materiale acordate copiilor aflaţi în plasament la asistenţii 

maternali profesionişti angajaţi ai Aparatului propriu, drepturi cuvenite şi acordate conform Legii 326 / 08.07.2003                    

(cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite 

şi materiale cultural-sportive, sume pentru nevoi personale) şi Ordinului 36 /19.05.2003 (decontarea cheltuielilor de 

locuit); 

 Solicită Consiliului Judeţean Timiş majorarea bugetului D.G.A.S.P.C. Timiş cu sumele primite din donaţii de către 

Aparatul propriu sau Complexele de Servicii din subordinea Direcţiei conform OMF şi Normelor Metodologice 

1661 bis / 28.11.2003; 

 Evidenţa tuturor operaţiunilor derulate prin casierie şi Bănci pentru conturile prin care se derulează programele de 

finanţare externă ( Phare şi altele ) conform bugetelor aprobate; 

 Întocmirea documentelor financiare necesare scrierii programelor cu finanţare externă; 

 Întocmirea statelor de plată lunare privind drepturile salariale pentru personalul din cadrul aparatului propriu al 

DGASPC Timiş, pentru asistenţii maternali profesionişti, pentru membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Timiş, Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş stabilite prin  legi, sentinţe 

judecătoreşti şi prin acordul respectiv contractul colectiv de munca; 

 Întocmirea declaraţiilor lunare pentru fondul de şomaj, CAS, fondul de sănătate şi impozit, aferente plăţii 

drepturilor salariale cuvenite personalului, precum şi a fişelor fiscale; 

 Evidenţa indemnizaţiilor şi bugetelor complementare acordate persoanelor cu handicap, precum şi a costului 

transportului auto şi CFR interurban, alocaţiilor, taxele poştale aferente indemnizaţiilor şi bugetelor 

complementare; 
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                                             5.4.2. SERVICIUL CONTABILITATE 

1.Obiectivul 2009: Încadrarea în  Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2009 în valoare totală de 

160.093.000 lei prevăzut şi aprobat  pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş . 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Pentru anul 2009 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a avut prevăzut şi aprobat un 

buget de venituri şi cheltuieli în valoare totală de 160.093.000 lei  desfăşurat pe linii bugetare, astfel: 

- Cheltuieli de personal:                                         65.693.400 lei 

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii:                             18.737.600 lei 

- Drepturilor acordate persoanelor cu handicap:   71.819.000 lei 

- Transferuri interne (Programe finanţare nerambursabilǎ şi Programe Phare): 1.310.000 lei 

- Ajutoare sociale:                                                    2.300.000 lei 

- Cheltuieli de capital:                                                 233.000 lei 

Pentru anul 2009 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş au fost efectuate plăţi, 

conform execuţiei de casă la data de 31.12.2009, în valoare totală de  144.644.327,56 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal:                                   56.134.149,80  lei    

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii:                        14.813.982,58 lei      

- Drepturilor acordate persoanelor cu handicap:     

71.687.497,31 lei 

- Transferuri interne (Programe finanţare nerambursabilǎ şi Programe Phare):   64.058,37 lei     

- Ajutoare sociale:                                               1.713.946,56 lei   

- Cheltuieli de capital:                                            230.692,94 lei 

De asemenea au fost alocate credite din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Timiş, pentru finanţarea unor obiective 

de investiţii conform listei de investiţii aprobată, astfel fiind alocate şi efectuate plăţi în sumă de 1.822.495,97 lei. 

Astfel la nivelul serviciului contabilitate pentru reflectarea situaţiei patrimoniale şi financiare a D.G.A.S.P.C. Timiş se 

întocmesc dările de seamă contabile sau situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului de execuţie 

bugetară, şi anexele aferente acestora conform normelor în vigoare. 

Denumirea Indicatorilor Buget aprobat pt anul 2009 

(lei) 

Plăti efectuate an 2009 

(lei) 

Cheltuieli de personal 65.693.400 56.134.149,80 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 18.737.600 14.813.982,58 

Drepturilor acordate pers. cu handicap 71.819.000 71.687.497,31 

Transferuri Interne      Din care : 1.310.000 64.058,37 

Programe cu finanţare rambursabilǎ 1.070  

Programe PHARE 240.000 64.058,37 

Ajutoare sociale 2.300.000 1.713.946,56 

Cheltuieli de capital 233.000 230.692,94 

Sume din Fondul de Rulment al CJ Timiş  1.822.495,97 

 

 Întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor derulate prin conturile 

deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investiţiile 

aferente Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Timiş – distinct pentru fiecare Complex 

de servicii Specializate/Centru de Recuperare şi Reabilitare/Centre de Îngrijire şi Asistenţă în parte. 

 Evidenţa corectă, clară şi la zi, precum şi înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor derulate 

prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu 

handicap, investiţiile aferente Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Timiş - distinct 

pentru fiecare Complex de servicii Specializate sau Centru de Plasament în parte. 

 Întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor derulate prin conturile 

deschise la Trezoreria Statului, distinct în funcţie de natura cheltuielilor şi a conturilor din care sa efectuat plata precum si 

distinct pentru fiecare Complex de Servicii Specializate/ Centru de Recuperare şi Reabilitare/Centre de Îngrijire şi 

Asistenţă în parte pentru fiecare cont analitic. 

 Întocmirea balanţei de verificare, şi a balanţei analitice, a dărilor de seamă contabile sau situaţiilor financiare 

trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului de execuţie bugetara, şi anexele aferente acestora. 

 Efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti pentru hrana şi drepturile 

materiale ( Legea 326 ) ale copiilor aflaţi în plasament la aceştia. 
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5.4.3. SERVICIUL TEHNIC ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

1.Obiectivele 2009: Finalizarea lucrărilor de investiţii, recepţionarea şi punerea în funcţiune a celor planificate şi cu 

termene de finalizare pe parcursul anului în curs. 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

Pe parcursul anului analizat, în cadrul serviciului s-au desfăşurat activităţi specifice, care au avut ca rezultat 

principal asigurarea unor condiţii mai bune de desfăşurare a activităţii serviciilor funcţionale, prin asigurarea utilităţilor, 

consumabilelor, materialelor igenico sanitare, precum şi asigurarea funcţionării întregului parc auto din dotare. 

            Am contribuit alături de biroul Achiziţii, la finalizarea lucrărilor de investiţii, recepţionarea şi punerea în funcţiune a 

celor planificate şi cu termene de finalizare pe parcursul anului în curs. 

           În cadrul lucrărilor de reparaţii, s-au executat Reparaţii constând din refacerea structurilor din beton la CSS Lugoj, 

refacere terasă la serviciul de îngrijire de tip Rezidenţial, lucrări de renovare la CSIFP Timiăoara, la CSSRRS Timiăoara, la 

CSS Găvojdia, la CRRN Găvojdia, La CIA Variaş,la CSSCPP Lugoj, lucrări de hidoizolare la CRRN Găvojdia, ce 

însumeaza o valoare de 360. 103 Lei. 

           Prin forţe proprii am efectuat lucrări diverse de întreţinere şi amenajări la sediul central şi locaţiile din Timişoara, ce 

însumeaza 23.098 lei.   

           În colaborare cu servicicile din cadrul Direcţiei, am reuşit în mare măsura să asigurăm condiţii bune de desfăşurare a 

întregii activităţi, pentru toate unităţile din teritoriu, considerăm că prin activitatea desfăşurată aducându-ne un mic aport la 

realizările din anul care s-a scurs.   

          Pe parcursul anului am avut o bună colaborare cu serviciile de specialitate a CJT, la care am apelat în vederea 

executării unor lucrări, precum şi la clarificarea şi obţinerea documentelor de atestare a patrimoniului aflat în administrare.  

 

 

5.4.4. SERVICIUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

1. Obiectivele 2009: Încadrarea în liniile prevăzute şi aprobate de buget, pentru investiţii pentru anul 2009. 

2. Principalele activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

1. În perioada 01.11.2008 – 01.11.2009 Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice a elaborat planul achiziţiilor pentru 

anul 2009, planul investiţiilor pentru anul 2009, a întocmit documentaţiile de atribuire şi a finalizat procedurile pentru 

atribuirea contractelor de: alimente, materiale de igiena şi curăţenie, dezinfectanţi, scutece, îmbrăcăminte, cazarmament, 

încălţăminte, combustibili pentru încălzire, carburanţi pentru parcul auto, tonere, birotică-papetărie, servicii de reparare a 

calculatoarelor, servicii de întretinere baze de date şi software, servicii de eliminare a deşeurilor, precum şi contracte 

aferente listei de investiţii pe anul 2009 cum ar fi servicii de proiectare ,  studii de fezabilitate, lucrări, alte achizitii de 

obiecte de inventar, achiziţii în cadrul derulării unui proiect Phare.   

2. Personalul din cadrul biroului a participat în conditiile legii în comisiile de evaluare a ofertelor sau în alte comisii 

în care a fost nominalizat. 

3. În perioada analizată, au fost încheiate conform prevederilor O.U.G. 34/2006 modificată şi actualizată, un nr. de 98 

de contracte ca rezultat al aplicării legislaţiei achiziţiilor publice, alte convenţii şi acte adiţionale, fişe ale invesţiilor, diverse 

rapoarte. 

4. Alte activităti desfăşurate în cadrul biroului sunt: urmărirea contractelor din punct de vedere valoric şi al respectării 

clauzelor contractuale,  evidenţa valorică şi pe coduri CPV a achiziţiilor directe, interfaţa între contractanţi şi DGASPC. 
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                                                           6. CONCLUZII 

În anul 2009 pe fondul crizei economice nivelul de trai  al populaţiei a scăzut, ceea ce a generat o creştere a 

problemelor sociale cât şi a numărului de copii pentru care s-a instituit o măsura de protecţie . 

Astfel în anul 2009 in cadrul instituţiei noastre :  

 Referitor la scăderea  numărului de copii din sistemul rezidenţial de protecţie, s-au depus eforturi considerabile prin 

care s-au reintegrat  în familie /societate un număr de 310 copii, datorită degradării nivelului de trai / a crizei economice 

numărul copiilor intraţi în sistem a fost 299 (cel mai mare număr înregistrat în ultimii 5 ani). Astfel numărul copiilor  cu 

măsură de protecţie a  scăzut doar cu 11 copii. 

 Prin implementarea Programului de Interes Naţional nr .4,  s-au perfecţionat un număr de 120 de angajaţi din  

Complexele de Servicii Specializate din subordionea D.G.A.S.P.C.Timiş care a dus la creşterea calităţii serviciilor sociale 

oferite copiiilor din centre. 

 486 dintre angajaţii institutiei au participat la cursuri de perfectionare profesionala.  

 S-au realizat un număr de 30  de parteneriate cu autorităţi locale, instituţii şi servicii publice, o.n.g. active, 

concretizate prin încheierea de  convenţii şi protocoale de colaborare scrise, schimburi permanente de informatii în 

domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, persoanelor adulte cât şi a persoanelor cu handicap din judeţul 

Timiş. 

 S-a redus cu 25 numărul copiilor pentru care s-a  instituit o măsura de protectie specială-plasament;  

 A crescut  numărul de copii  cu risc de abandon in spitale si unităţi sanitare  fiind înregistrat un număr de 172 de 

cazuri, în creştere fata de 141 de cazuri în 2008,  

 49 copii au fost declaraţi părăsiţi în unităţile sanitare, 
 A crescut  cu 23 numărul copiilor aflaţi la asistenţi maternali profesionişti,   

 Planul de investiţii  in 2009 a cuprins lucrari de investiţii pentru dotarea şi finalizarea Centrului pentru Persoane cu 

Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer, SF + PT pentru Locuinţele protejate – parteneriat cu  regiunea Rhon-Franţa, 

refacerea reţelelor  apă-canal la centrele din Lugoj şi Str.Slavici Timişoara totalizând  2.214.216 lei.  

 S-au realizat demersuri in vederea restructurării centrelor rezidenţiale clasice, cu capacitate mare  prin: 

 Restructurarea Centrului De Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia prin realizarea a doua studii 

de fezabilitate pentru accesarea de fonduri extrabugetare  în vederea restructurării  Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Gavojdia. 

1. Studiu de Feabilitate pentru înfiinţarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţionala  Gavojdia pentru un numar 

de 50 de beneficiari, 

2. Studiu de Feabilitate pentru înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam pentru un 

numar de 50 de beneficiari, 

 Restructurarea Centrului de Îngrijire si Asistenţă Ciacova prin implementarea proiectului PHARE/2006-  

înfiintarea unui nou ”Centru pentru Persoanele cu Handicap Suferind de Maladia Alzheimer” inaugurat la 01.12.2009. 

Toate obictivele propuse în Planul de Acţiune pe 2009 au fost îndeplinite însă nu la parametrii prognozaţi. 
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7. CONVENŢII DE COLABORARE  

N
r.

 c
rt

. 

Partener 

 
Obiectul convenţiei/ protocolului 

 

Copii/tineri 

1.  Asociaţia ROTARACT (Timişoara), 

Asociaţia ROTARACT Club TM - Cetate 

DGASPC – nr.38/06.03.2009  

- dezvoltarea calităţii serviciilor de recuperare oferite în 

CRRNCH Timişoara (01.05.2009-01.05.2010) 

2.  Mitropolia Banatului (nr.470/02.03.2009), 

AFAH – Asociaţia Familiilor Anti-Hiv 

„Speranţa în viitor (nr.32/02.03.2009)” 

DGASPC – nr.47/09.03.2009  

derularea programului „Centrul Comunitar de Zi pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi – „Speranţa în viitor”, persoane 

din judeţul Timiş, care trăiesc cu HIV şi combaterea 

răspândirii virusului HIV (02.03.2009-02.03.2010) 

3.  Direcţia de Asistenţă Socială şi a Copilului 

Lugoj (nr. 5194/27.02.2009) 

DGASPC – nr.19202/15.04.2009  

- inlcuziunea socială a tinerilor care părăsesc sistemul de 

protecţie a copilului, în vederea prevenirii marginalizării 

sau excluziunii sociale (15.04.2009-15.12.2009) 

4.  Fundaţia Augusta 

DGASPC – nr. 145/22.05.2009  

- organizare de tabere pentru copiii din CRRNCH Lugoj 

(vacanţa de vară 2009) 

5.  Eco-şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 „Take 

Ionescu” Timişoara (751/19.03.2009) 

DGASPC – nr.27101/20.05.2009  

- dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona unii cu alţii 

(20.05.2009-20.05.2010) 

6.  Organizaţia „Terapia prin Artă”- Centrul de 

art-terapie „Eliza Ionescu” (804/25.05.2009) 

DGASPC – nr.28269/25.05.2009  

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate copiilor cu 

dizabilităţi din comunitate, copii care frecventează 

serviciile CRRNCH Timişoara (25.05.2009-25.05.2010) 

7.  Organizaţia „Terapia prin Artă”- Centrul de 

art-terapie „Eliza Ionescu” (175/13.05.2009) 

DGASPC – nr. 25583/19.05.2009  

- derularea de activităţi pentru copiii cu măsură de 

protecţie specială din centrele de plasament şi comunitate 

(13.05.2009-13.05.2010) 

8.  „Rumaniensprojektet af 1992”  

DGASPC – nr.28465/25.05.2009  

- continuarea legăturii între familiile daneze şi copiii/tinerii 

cu măsură de protecţie la DGASPC Timiş (25.05.2009-

25.05.2011) 

9.  Universitatea de Vest Timişoara „Centrul de 

cercetare a interacţiunii copil - părinte” 

(13428/21.08.2009) 

DGASPC – nr.48507/25.08.2009  

asigurarea implementării proiectului de finanţare în 

vederea obţinerii, analizării şi interpretării ştiinţifice a 

interacţiunii dintre copil şi familia adoptivă (21.08.2009-

01.10.2011) şi 

formarea personalului care lucrează în domeniul adopţiei 

(21.08.2009-01.10.2011) 

10.  SCOP (1070/02.09.2009) 

DGASPC – nr.28269/25.05.2009  

- iniţierea şi derularea de programe pentruu copiii cu vârstă 

mică, la Centrul de Zi „Căsuţa Minunată” din Jimbolia 

11.  „Salvaţi copiii” (1428/09.09.2009) 

DGASPC – nr.51938/11.09.2009  

- implementarea proiectului „Diminuarea impactului 

negativ al migraţiei economice a părinţilor în Italia, asupra 

copiilor rămaşi singuri acasă, în România„ (11.09.2009-

11.09.2011) 

12.  Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia, 

Primăria Oraşului Jimbolia 

DGASPC – nr. 56789/02.10.2009  

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul „Dr. 

Karl Diel” Jimbolia (02.10.2009-02.10.2010) 

13.  Spitalul Municipal Lugoj (7347/14.10.2009), 

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 

Lugoj (22909/19.10.2009) 

DGASPC – nr. 58325/08.10.2009  

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul Lugoj 

(19.10.2009-19.10.2010) 

14.  Spitalul Orăşenesc Deta (1273/08.10.2009), 

Primăria Deta (3649/09.11.2009) 

DGASPC – nr. 56360/01.10.2009  

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul 

Orăşenesc Deta (09.11.2009-09.11.2010) 

15.  Spitalul Orăşenesc Făget (1752/07.10.2009), 

Primăria Făget (9455/15.10.2009) 

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul 
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DGASPC – nr. 56364/01.10.2009  Orăşenesc Făget (14.10.2009-14.10.2010) 

16.  Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Louis 

Ţurcanu” Timişoara (14066/22.10.2009), 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany 

Timişoara (1384/12.10.2009),Consiliul Local 

al Municipiului Timişoara - Direcţia de 

Evidenţă a Persoanei 

(121928/27.10.2009),Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara – Direcţia de 

Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului 

Timişoara (883/15.10.2009), 

DGASPC – nr. 58325/08.10.2009  

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul de 

Urgenţă pentru copii „Louis Ţurcanu” (27.10.2009-

27.10.2010) 

17.  Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 

„Dr. Dumitru Popescu” Timişoara 

(4816/09.10.2009),Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara - Direcţia de 

Evidenţă a Persoanei (121930/27.10.2009), 

Consiliul Local al Municipiului Timişoara – 

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a 

Municipiului Timişoara (884/15.10.2009), 

DGASPC – nr. 56362/08.10.2009  

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul Clinic 

de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” 

Timişoara (27.10.2009-27.10.2010) 

18.  Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă 

Timioşara, Clinica de Neonatologie Şi Clinica 

II Pediatrie (29807/13.10.2009),Fundaţia 

Serviciilor Sociale Bethany Timişoara 

(1372/08.10.2009),Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara - Direcţia de 

Evidenţă a Persoanei (121929/27.10.2009), 

Consiliul Local al Municipiului Timişoara – 

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a 

Municipiului Timişoara (885/15.10.2009), 

DGASPC – nr. 56361/01.10.2009  

- parteneriat în vederea soluţionării cazurilor copiilor de 0-

3 ani părăsiţi/cu risc de părăsire sesizaţi în Spitalul Clinic 

Judeţean de urgenţă Timişoara, Clinica de Neonatologie şi 

Clinica II Pediatrie (27.10.2009-27.10.2010) 

19.  Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara – 

Casa „Mamă Copil” Timişoara 

(1179/08.10.2009) 

DGASPC – nr. 58991/12.10.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi  

- instrumentarea dosarelor administrative ale copiilor în 

vederea aplicării măsurilor de protecţie specială, de către 

Instanţa Judecătorească şi Comisia pentru Protecţia 

Copilului 

20.  Asociaţia pentru protecţia copiilor „Mana” 

Timişoara 

DGASPC – nr. 58990/12.10.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi  

- instrumentarea dosarelor administrative ale copiilor în 

vederea aplicării măsurilor de protecţie specială, de către 

Instanţa Judecătorească şi Comisia pentru Protecţia 

Copilului 

21.  Fundaţia Umanitară „Beraca” Criciova  

DGASPC – nr. 59714/15.10.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi  

- instrumentarea dosarelor administrative ale copiilor în 

vederea aplicării măsurilor de protecţie specială, de către 

Instanţa Judecătorească şi Comisia pentru Protecţia 

Copilului 

22.  Asociaţia Română Anti-SIDA Filiala 

Timişoara (33/17.11.2009) 

DGASPC – nr. 66479/12.11.2009  

- prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi a efectelor 

asupra fătului la beneficiarii Serviciului Consiliere 

Familială, 

- facilitarea accesului la servicii medicale, asistenţă psiho-

socială a beneficiarilor aflaţi în situaţii de risc faţă de BTS, 

- prevenirea sarcinii nedorite. 
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23.  Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany 

Timişoara (1579/06.11.2009), 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş 

(14826/12.11.2009) 

DGASPC – nr. 65191/06.11.2009  

- parteneriat în vederea stabilirii modului de colaborare 

între părţi în vederea implementării activităţilor proiectului 

„Centre de promovare a bunăstării copiilor şi adulţilor din 

Judeţele Timiş şi Iaşi” (proiect finanţat de Mecanismul 

financiar EEA Grants, pentru perioada 11.2009-04.2011) 

 

 

Adulţi 

24.  Mitropolia Banatului (nr.4/04.01.2009), 

DGASPC – nr.18/05.01.2009  

- asigurarea condiţiilor de calitate pentru beneficiarii 

serviciului rezidenţial şi pentru victimele violenţei în 

familie (04.01.2009-04.01.2010) 

25.  Şcoala post-liceală „Hilfe” (10/16.01.2009) 

DGASPC – nr.10/16.01.2009  

- efectuarea practicii participanţilor din centrele DGASPC 

Timiş, la cursul de calificare ca „pedagog de recuperare” 

(an şcolar 2009/2010) 

26.  Fundaţia „Bethany” (22611/04.06.2009) 

DGASPC – nr. 31131/05.06.2009  

- proiect „Case H” creşterea calităţii serviciilor din 

serviciile pentru persoane cu handicap (05.06.2009-

05.06.2010) 

27.  Asociaţia „Clementina” 

DGASPC – nr. 41529/17.07.2009  

-sprijinirea tinerilor care provin din sistemul de protecţie a 

copilului în vederea re-integrării lor socio-profesionale 

(17.07.2009-17.07.2011) 

28.  Asociaţia „Clementina”  

DGASPC – nr. 49384/31.08.2009  

- desemnarea persoanelor de contact din partea DGASPC 

Timiş 

29.  A.J.O.F.M. Timiş (2372/25.06.2009) 

DGASPC – nr. 37336/03.07.2009  

- facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la 

programele  iniţiate de „Centrul de Informare, Consiliere şi 

Asistenţă” la locul de muncă al persoanelor cu dizabilităţi 

(25.06.2009-25.06.2010) 

30.  Fundaţia „Time for Children” Lugoj 

(973/14.07.2009) 

DGASPC – nr. 40829/15.07.2009  

- parteneriat în domeniul asistenţei sociale prin 

desfăşurarea de activităţi cu scop didactic-educativ (2009) 
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COPII OCROTIŢI DE DGASPC TIMIŞ 

ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A EVOLUŢIEI NUMĂRULUI DE COPII IN CENTRE PENTRU 

2008 COMPARATIV CU 2009 
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N
r.

cr
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Centrul-Complexul 

 

30.11.2008 

 

Intrări 

 

Ieşiri 
30.11.2009 

1.  Complex de Servicii Specializate Timişoara 16 41 50 7 

2.  Complex de Servicii Specializate pentru 

Reabilitare şi Readaptare Socială Timişoara 
14 180 183 11 

3.  Complex de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Copilul cu Handicap 

Timişoara 

34 13 2 45 

4.  Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale 

şi Profesionale a Tinerilor Timişoara 
37 1 3 35 

5.  Complex de Servicii Specializate Lugoj 67 23 23 67 

6.  Complex de Servicii Specializate pentru 

Copilul cu Probleme Psihosociale Lugoj 
67 16 21 62 

7.  Complex de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică  pentru Copilul cu Handicap   

Lugoj 

44 6 4 46 

8.  Complex de Servicii Specializate pentru 

Copilul cu Dizabilităţi Recaş 
75 0 3 72 

9.  Complex de Servicii Specializate Găvojdia 74 19 21 72 

 TOTAL 428 299 310 417 
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ADULŢI OCROTIŢI DE DGASPC TIMIŞ 

ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 

 

N
r.

cr
t.

 
 

Centrul-Complexul 

 

30.11.2008 

 

Intrări 

 

Ieşiri 

 

30.11.2009 

1.  Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică 

Lugoj 

52 0 0 52 

2.  Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 

Lugoj 

66 1 7 60 

3.  Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică 

Găvojdia 

323 22 20 325 

4.  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Ciacova 

171 30 44 157 

5.  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Variaş 

39 5 5 39 

6.  Centrul de Integrare Socio-

profesională pentru Adulţii fără 

Adăpost Bacova 

14 18 20 12 

 

TOTAL 665 76 96 645 
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