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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.dgaspc.lx.ro 

 

 

RR AA PP OO RR TT   DD EE   AA CC TT II VV II TT AA TT EE   

  AA NN UU LL     2010 

 

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. 

(Art. 3 din Hotărârea nr.1434 din 2 septembrie 2004). 

2. OBIECTIVUL GENERAL al 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 SPECIFICE ALE ANULUI 2010  

1. Creşterea calităţiii serviciilor oferite prin îndeplinirea standardelor de calitate prin îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea reţelei de servicii sociale 

2. Promovarea şi dezvoltarea unui sistem coerent de asistenşă socială în vederea combaterii excluziunii 

sociale şi creşterii calităţii vieţii tuturor persoanelor aflate în dificultate, 

3. Implementarea proiectelor câştigate şi accesarea de noi fonduri extrabugetare, 

4. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, serviciilor sociale oferite şi a programelor derulate, 

5. Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială, 

6. Reducerea numărului de copii părăsiti/abandonaţi/în maternităţi şi unităţi sanitare, 

7. Reorganizarea instituţiei şi restructurarea centrelor rezidenţiale din subordine, 

8. Crearea de baze de date în vederea monitorizării facile a cazuisticii,  

9. Acordarea, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, a drepturilor şi facilităţilor pentru toate categoriile de 

persoane aflate în dificultate, 

10. Îmbunătăţirea relaţiei cu primăriile prin implementarea programului de „Asistenţă tehnică şi 

coordonare metodologică a primăriilor” şi Elaborarea „Diagnozei problemelor sociale la nivelul 

judeţului Timiş”. 

11. Îndeplinirea Planului de Investiţii şi asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru buna 

funcţionare a întregii instituţii. 

12. Asigurarea funcţionării la parametri optimi a patrimoniului aflat în administrare prin realizarea planului 

de reparaţii şi întreţinere a acestora.  

13. Implementarea Cadrului Comun de Auto-Evaluare (CAF). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgaspctm@gmail.com
http://www.dgaspc.lx.ro/
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4. ACCESAREA DE FONDURI EXTRABUGETARE 

 

Implementate. 

1.”Locuinţe Protejate Lugoj - Căsuţele RHONE”  Scop: Construirea a 2 case, cu o capacitate de 8 

locuri fiecare, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţia copilului. Valoarea totală a investiţiei este 

de 1.200.000 lei, din care finanţare Departamentul RHONE-Franţa – 911.600 lei, cofinanţare Consiliul 

Judeţean Timiş 288.400 lei. Proiect inaugurat la 30.10.2010. 

 

În curs de implementare 

1.„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj” –finanţare Banca Mondială 

Scop: Construirea unui centru modern pentru 48 persoane cu dizabilităţi psihice, în vederea reorganizării 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia si oferirea de servicii de conform 

standardelor. Valoarea totală a proiectului: 1.472.042 euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 

722 042 euro. Contract nr.15/09.09.2010. Proiectul  este în curs de implementare în faza de execuţie 

Proiect Tehnic. 

2.„Technology Cares”   Scop: încurajarea folosirii sistemelor de teleîngrijire demonstrând că acestea sunt 

mult mai eficiente în satisfacerea nevoilor beneficiarilor şi conduc la dezvoltarea de mecanisme de 

îngrijire optime. Valoarea totală a proiectului este de 27.600 euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean 

Timiş şi bugetul de stat  4.140 euro. Proiectul este în curs de implementare. 

3.”Share It”   Scop: îmbunătăţirea eficienţei politicilor locale şi regionale legate de domeniul social şi de 

e-incluziune printr-un schimb mai larg de experienţe la nivel UE, identificarea exemplelor de bună 

practică referitoare la utilizarea eficientă a TIC pentru a facilita integrarea. Valoarea totală a proiectului 

este de 30.000 euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean timiş şi bugetul naţional 4.500 euro. Proiectul 

este în curs de implementare. 

 

Depuse spre finanţare 

1.”Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Gavojdia”  Scop: Reabilitare, extindere şi dotarea 

unei clădiri vechi, pentru crearea unui centru modern pentru 50 persoane cu dizabilităţi psihice, in vederea 

reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia si oferirea de servicii de 

conform standardelor. Valoarea totală a proiectului: 3.472.012 lei, din care  cofinanţare Consiliul Judeţean 

Timiş 58.448,46 lei. Proiectul este în curs de evaluare. 

2.“Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam”   Scop: Reabilitare, extindere şi 

dotarea unei clădiri vechi, pentru crearea unui centru modern pentru 50 persoane cu dizabilităţi psihice, in 

vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia si oferirea de 

servicii de conform standardelor. Valoarea totală a proiectului: 3.476.108 lei, din care cofinanţare 

Consiliul Judeţean Timiş 609.006,28 lei. Proiectul este în curs de evaluare. 
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5. PROTECŢIA COPILULUI   -   SERVICII 

5.1. SERVICIUL DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢI MATERNALI 

PROFESIONIŞTI 

La sfârşitul lunii noiembrie 2010,  

în evidenţa serviciului se află un număr  de 1105 copii la un număr de 611 asistenţi maternali 

profesionişti. 

A. Obiectivele propuse pentru anul 2010 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor aflaţi la asistenţi  maternali profesionişti,  

 Integrarea/ reintegrarea în familie  şi socio-profesională a copiilor cu măsură de protecţie, 

 Promovarea adopţiei copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti,  

 Specializarea şi formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti 

 Reintegrarea socio-profesională  a copiilor cu măsură de protecţie 

 

B.Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 Recrutarea, evaluarea, pregătirea şi atestarea persoanelor unui numar de  382 persoane care au solocitat 

să devină asistent maternal profesionist,  

 Evaluare socială si psihologică trimestrială a unui număr de 1105 copii,  

 Propuneri pentru încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor aflati in plasament 

la asistent maternal profesionist, 

 Consilierea şi medierea relaţiei cu 312 părinţii biologici/familia lărgită şi/sau familia adoptatoare 73,  

 Consilierea şi medierea relaţiei cu asistentul maternal şi membrii familiei acestuia, 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţii asistentului maternal profesionist, 

 Reînnoirea atestatului de asistentului maternal profesionist, 

 Informare, consiliere şi medierea relaţiei dintre copil si familia sa biologica/ extinsă, 

 Evaluarea familiei biologice/extinse a copiilor, 

 124 copii au fost reintegraţi în familia biologică/extinsă,  

 Monitorizarea plasamentului şi implementarea planului individualizat de protecţie pentru fiecare copil 

aflat in plasament la asistent maternal profesionist, 

 Monitorizarea post-servicii şi închiderea cazului. 

 12 tineri au fost  integraţi socio-profesional.  

  650 asistenţi maternali monitorizaţi   

 237 reînnoiri de  atestat asistent maternal profesionist. 

 S-au organizat cursuri pentru asistent maternal profesionist în Timişoara pentru 36 persoane şi in 

Lugoj pentru 60 persoane. 

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2011 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor cu măsură de protecţie  la asistenţi maternali profesionişti 

 Integrarea/ reintegrarea în familie  şi socio-profesională a copiilor cu măsură de protecţie 

 Promovarea adopţiei copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti  

 Specializarea şi formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti 
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Reprezentarea grafică a dinamicii  copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali pofesionişti  

la sfârsitul fiecărei luni până la 30.11.2010 

1
1
2
8

1
1
2
8

1
1
2
3

1
1
2
2

1
1
1
5

1
1
1
8

1
1
2
4

1
1
1
2

1
1
0
8 1

1
1
2

1
1
0
2

1
0
9
9

1
1
0
5

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

A scăzut cu 23 numărul copiilor aflaţi la asistent maternal profesionist 

      Reprezentarea grafică a domiciliului                    Reprezentarea grafică a numărului de copiii cu  

       Asisteţilor Maternali Profesionişti                      handicap sau fară handicap din Asistenţă Maternală 
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                    Situaţia copiilor aflaţi în  plasament la asistenţi maternali profesionişti: 
 

Categoria de 

vârstă 

Fete Băieţi Domiciliul 

copilului la AM P 

Provenienţa 

copiilor 

urban rural urban rural 

0 – 2 ani 61 108 73 111 81 102 

2,1 – 4 ani 96 129 71 182 80 171 

4,1 – 6 ani 68 122 50 117 61 105 

6,1 – 8 ani 72 87 46 102 72 76 

8,1 – 10 ani 48 63 38 72 41 68 

10,1 – 12 ani 29 53 20 57 26 52 

12,1 – 16 ani 65 67 31 98 50 83 

Peste 16 ani 21 16 11 26 17 20 

TOTAL 460 645 340 765 428 677 

Nr. 

crt 

Luna  Nr. copii 

  Începutul 

lunii 

Intrări Ieşiri Sfârşitul 

lunii 

1.  Noiembrie  2009 1149 3 24 1128 

2.  Decembrie 2009 1128 1 1 1128 

3.  Ianuarie 2010 1128 6 11 1123 

4.  Februarie 2010 1123 7 8 1122 

5.  Martie 2010 1122 3 10 1115 

6.  Aprilie 2010 1115 11 8 1118 

7.  Mai 2010 1118 11 5 1124 

8.  Iunie 2010 1124 5 17 1112 

9.  Iulie 2010 1112 5 9 1108 

10.  August 2010 1108 7 3 1112 

11.  Septembrie2010 1112 2 12 1102 

12.  Octombrie2010 1102 6 9 1099 

13.  Noiembrie2010 1099 13 7 1105 
 TOTAL  80 204  
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5.2. SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL          -               PLASAMENTE 

A. Obiectivele propuse pe anul 2010 

Reducerea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie cu 20 faţă de anul 2009. 

 

B. 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 77 numărul de copii aflati intr-o măsură de protecţie. 

 

C. Obiectivele propuse pe anul 2011 

Reducerea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie cu 20 faţă de anul 2010 (812 copii în 

evidenţă la sfârşitul anului 2011) 

 

Numărul de ieşiri din sistem 

Reintegrări în familie: 26 

Împlinirea vârstei de 18 ani: 94 

Alte situaţii (casătorie, plecat de la domiciliu, adopţie): 28 
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Reprezentarea grafică a dinamicii numărului de măsuri de protecţie în anul 

2010
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A SCĂZUT  CU 77 NUMĂRUL DE COPII AFLATI INTR-O MĂSURĂ DE PROTECŢIE. 

DISTRIBUŢIA NUMĂRULUI TOTAL DE BENEFICIARI 

Pe sexe      Masculin – 412        Feminin – 418                Număr de copii cu handicap 64 

Şcolarizare - din 708 copii cu vârstă şcolară  629 frecventează o formă de învăţământ 

Mediul de provenienţa   Urban 439    Rural 391 
 

 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

900 71 148 823 
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5.2.    SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL       -            ADOPŢII 

 

A. Obiectivele propuse pe anul 2010 

Cresterea numărului de copii pentru care s-a încuviinţat adopţia cu 5 faţă de anul 2009 (35 de adopţii 

încuviinţate şi pe rol la sfârşitul anului 2010) 

OBIECTIVUL ESTE ATINS ŞI DEPĂŞIT 

(51 ADOPŢII ÎNCUVIINŢATE ŞI PE ROL ÎN PERIOADA RAPORTATĂ) 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 Au fost atestate/reatestate ca apte să adopte un copil 68 persoane/familii şi pentru o familie s-a respins 

eliberarea atestatului de familie aptă să adopte 

 Mai sunt în lucru 25 de cereri de atestare 

 Au fost organizate 12 cursuri de pregătire pentru familiile care doresc să adopte un copil la care au 

participat 77 de familii 

 Numărul de familii/persoane care solicită atestarea in vederea adopţiei este constant 

 A fost deschisă procedura adopţiei interne pentru 53 copii prin sentiţă definitivă şi irevocabilă, pe 

rolul instanţei se mai află dosarele a încă 68 copii cu propunere de deschidere procedură adopţie internă 

si în lucru se mai află dosarele a 6 copii (se observă o creştere de 60 de copii pentru care se fac demersurile 

vizând deschiderea procedurii adopţiei interne, creştere de aproape 100% faţă de anul 2009) 

 80 de copii se află în perioada de monitorizare postadopţie 

 10 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei şi dosarele a 4 copii se află pe rolul instanţei cu 

propunere de încredinţare în vederea adopţiei  

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

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

 Se observă o creştere a numărului de adopţii încuviinţate cu 10 faţă de anul precedent  

 Au fost plasaţi în regim de urgenţă la familii/persoane 13 copii părăsiţi în unităţile sanitare  

 
C. Obiectivele propuse pe anul 2011 

Creşterea numărului de copii pentru care s-a încuviinţat adopţia. (55 de adopţii incuviinţate/pe rol  la 

sfârşitul anului 2010) 
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5.3 SERVICIUL CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

Serviciul de Consiliere Psihologică s-a înfiinţat şi funcţionează începând cu data de 01.07.2010 conform 

Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 28/30.03.2010 privind reorganizarea DGASPC Timiş.  

În perioada 01.11.2009 -30.06.2010 actualul serviciu s-a numit Serviciul de Consiliere Familială având 

atribuţii parţial diferite. 

Perioada 01.11.2009 -30.06.2010 
 

Număr de beneficiari: Copii: 185 copii consiliaţi 

                                  Adulţi (părinţi şi/sau membrii ai familiei sau aparţinători):350  
A. Obiectivele propuse pe anul 2010 

1.Prevenirea separării copilului de familia sa.Creşterea numărului de părinţi care 

conştientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere 

emoţional . 

 

2. Consilierea copiilor care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, 

şcoală  sau în  colectivitatea în care trăiesc. Creşterea gradului de integrare în familie, şcoală, colectivitate a 

copiilor cu probleme de dezvoltare prin consilierea/psihoterapia lor. 
 

B.Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 

Un număr de 185 de copii au beneficiat de programe de consiliere psihologică, dintre aceştia 72 ca urmare a 

cererilor directe ale părinţilor, 63 cazuri referite de servicii ale instituţiei şi 50  orienate de alte instituţii 

(şcoli, spitale, primării sau cazuri de evaluare transmise de instanţe de judecată).  

 Activităţi de consiliere familială în cazuri de conflicte familiale sesizate din comunitate sau orientate de 

Serviciul INTAKE, 

 Activităţi de consiliere familială în situaţii de abuz asupra copilului, 

 Organizarea unor grupuri de sprijin pentru părinţi, educaţie parentală. 

 Consiliere a familiilor copiilor sesizaţi de către instituţii medicale. 

 Activităţi de consiliere a copiilor cu probleme de dezvoltare şi a părinţilor acestora în vederea adatării 

comportamentului şi cerinţelor la specificul de dezvoltare, 

 Activităţi de consiliere a copiilor cu tulburări de comportament, copiilor aflaţi în situaţii de risc sau de 

dificultate (abuz, conflicte,  situaţii de deces/pierdere, afecţini/tulburări/boli, etc). 

 

Perioada 01.07.2010-30.11.2010 

Număr de beneficiari:   Copii (şi tineri): 565 Adulţi: 561 

 
A.  Obiectivele propuse pe anul 2010 

1.Organizarea Serviciului de Consiliere Psihologică, prin Reorganizarea Serviciului de Consiliere 

Familială 

2. Oferirea serviciilor de evaluare psihologică şi intervenţie psihologică beneficiarilor instituţiei (care 

ajung în evidenţa serviciului fie prin referire din partea unuia dintre serviciile/centrele instituţiei, fie 

prin orientare de către alte instituţii sau adresare directă a beneficiarilor)  

3. Realizarea evaluărilor psihologice pentru beneficiarii sistemului de protecţie (copii, adulţi) la 

solicitarea serviciilor/centrelor din subordinea DGASPC Timiş şi la solicitarea instanţei de judecată  
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B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

- Analiza nevoilor de servicii specililizate (psihologice) prin întâlniri şi discuţii cu directorul general 

adjunct şi şefi servicii, 

- Elaborarea şi înaintarea propunerii de reorganizare (director general adjunct şi şef serviciu), 

- Stabilirea procedurilor de lucru în cadrul serviciului (pe activităţi) şi a procedurilor de lucru ale 

serviciului cu celelalte servicii ale instituţiei, 

- Evidenţa cazurilor prin înregistrarea în registrul electronic de „intrări-ieşiri”, 

- Elaborarea unei baze de date în colaborare cu Serviciul de Strategii, Proiecte şi Informatizare, 

- Organizarea spaţiului necesar funcţionării serviciului (mutarea psihologilor în noile spaţii, dotarea şi 

amenajarea corspunzătoare prin transfer de obiecte de la alte servicii/centre ale instituţiei, transferul obiectelor 

de specialitate în noul serviciu). 

- activităţi de evaluare psihologică a copilului în vederea relevării nivelului de dezvoltarea sau în vederea 

încadrării/reevaluării încadrării copilului într-un grad de handicap sau orientării şcolare, 

- evaluarea psihologică a adultului în vederea atestării/reatestării/modificării condiţiilor iniţiale a AMP, 

plasamentul/tutelă, reintegrarea familială a copilului cu măsură de protecţie,  

- evaluarea tânărului instituţionalizat/cu măsură de protecţie (18- 26 de ani) în vederea creionării 

profilului personalităţii şi determinării nevoilor de intervenţie, 

- evaluarea psihologică la solicitarea instanţei de judecată. 

Realizarea consilierii psihologice a cazurilor referite de alte servicii, orientate de alte instituţii sau la 

solicitarea directă a părinţilor în situaţii de dificultate 

- activităţi de consiliere psihologică a părinţilor/familiei substitutive/viitorilor părinţi în vederea 

dezvoltării abilităţilor parentale şi a îmbunătăţirii climatului familial, 

- activităţi de consiliere psihologică a copiilor care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de 

integrare în familie, şcoală  sau în  colectivitatea în care trăiesc.   

Rezultate obţinute în perioada raportată 

Numărul cazurilor înregistrate în această perioadă este de 867. Aceste cazuri se distribuie astfel: 

1. evaluări psihologice copii (la solicitarea serviciilor de asistenţă maternală, alternative de tip familial sau 

rezidenţial): 279 cazuri, 

2. evalări psihologice adulţi (în vederea atestării/reatestării/modificării condiţiilor iniţiale a AMP, 

plasamentul/tutelă, reintegrarea familială a copilului cu măsură de protecţie): 302 cazuri, 

3. evaluări psihologice la solicitarea instanţei de judecată: 18 cazuri, 

4. Programe de consiliere în care este implicat copilul (şi) familia, - 268 de cazuri - în funcţie de solicitantul 

programului de consiliere acestea se împart în: 

- Consilieri ca urmare a cererilor directe ale familiei: 74 cazuri; 

- Consilieri ale copiilor din centre: 55 cazuri, 

- Consilieri ale copiilor/familiilor din asistenţă maternală şi plasament familial: 59 cazuri, 

- Consilieri ale cazurilor identificate de Serviciul Telefonul Copilului: 20 cazuri, 

- Programe de consiliere la solicitarea altor instituţii (poliţie, primării, IML, şcoli): 42 cazuri . 

- Servicii de intervenţie logopedică: 18 cazuri. 
 

C.Obiectivele propuse pentru anul 2011.       

1. Creşterea eficienţei serviciilor psihologice prin corelarea serviciilor psihologice cu alte servicii oferite 

beneficiarilor de specialişti din cadrul instituţiei. 

- activităţi de corelare a procedurilor de lucru interservicii, 

- lucru în echipe pluridiscliplinare în urma delimitării clare a responsabilităţilor şi competenţelor 

specific-profesionale şi conform atribuţiilor serviciilor în vederea creşterii eficienţei echipei prin colaborare şi 

completare a specialiştilor care o formează,  

- dezvoltarea procedurilor operaţionale pe activităţile specifice şi delimitarea atribuţiilor conform 

specificului instituţiei şi profesional. 
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- dezvoltarea activităţilor de intervizare în cadrul serviciului, 

- perfecţionare profesională adaptată nevoilor în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale, 

- dezvoltarea unor parteneriate cu alţi furnizori de servicii psihologice şi intervizarea activităţilor 

comune, 

- participarea la conferinţe, simpoziane, workshop-uri cu specific şi implicarea cu studii, proiecte, etc. 

 

2. Oferirea serviciilor psihologice în vederea creşterii calităţii vieţii beneficiarilor prin consilierea 

părinţilor în vedere dezvoltării abilităţilor parentale şi a îmbunătăţirii climatului familial 

- activităţi de consiliere a părinţilor în vederea  îmbunătăţirii abilităţilor de  îngrijire a copiilor  

- activităţi de educaţie parentală pentru informarea şi conştientizarea factorilor ce pun în pericol 

sănătatea, securitatea şi dezvoltarea copiilor/viitorilor copii 

- activităţi de consiliere în vederea conştientizării nevoilr copilului de a se dezvolta într-un mediu 

familial stabil din punct de vedere emoţional 
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5.4. SERVICIUL  DE MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE ÎN URGENŢĂ 

A. Obiectivele propuse pe anul 2010 

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

respective şi instrumentarea cazurilor. 

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

raportarea lor către alte autorităţi publice de rang superior. 

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

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 42 copii declaraţi părăsiţi în unităţile sanitare pentru care s-au luat următoarele măsuri: 

- Referire ATF pentru identificarea unei familii adoptatoare: 8 

- Referire AMP pentru identificarea unui Asistent Maternal Profesionist: 15 

- Reintegrarea familială a copilului  internat în spital: 5 

- Plasament în centru rezidenţial: 6 

- Instituirea măsurii de plasament la AMP: 6 

- Adopţie :1 

- 1 copil a decedat din motive de sănătate.  

 S-a instrumentat  un număr de 146 cazuri cu risc de părăsire la nivelul unităţilor sanitare din judeţ, 

12 cazuri de gravide aflate în situaţie de risc (pentru 9 dintre acestea menţinându-se copilul nou născut în 

familie, pentru 1 caz propunându-se luarea unei măsuri de protecţie specială,  1 copil nou născut  spitalizat, 1 

nenăscut). 

 117 cazuri prin menţinerea copilului în familie ( externarea copilului din spital de către familie) şi 

monitorizate de primării 

 S-au întocmit 10 certificate de naştere pentru copiii părăsiti în unităţile sanitare. 

 Au fost consiliate şi sprijinite în realizarea demersurilor pentru înregistrarea naşterii copilului un număr 

de 100 de mame/familii  ai căror copii s-au aflat în risc de părăsire în spital cu privire la dreptul copilului 

la identitate şi importanţa întocmirii certificatului de naştere. 

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

Telefonul Copilului, astfel: 

828 sesizări, din care:  * 214 sesizări infirmate 

                                       * 614 sesizări confirmate deschise cazuri în lucru, din care: 

- 145 copii s-a instituit Plasament în Regim de Urgenţă 

- 197 cazuri în curs de evaluare/instrumentate la 30.11.2010 

- 417 cazuri închise.  

- Cazuri în monitorizare de către primărie la domiciliu, aflate în situaţie de risc de separare - 102 copii 

la 30.11.2010, pentru care primăriile au elaborat şi implementat plan de servicii şi  lunar transmit rapoarte de 

monitorizare.  

 

 Transmiterea  către ANPFDC a situaţiilor şi monitorizării trimestriale cu privire la copii părăsiţi în 

unităţile sanitare  din Timiş, copii nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă, structura de personal numai 

pentru componenta de protecţia copilului, copii fugiţi din cadrul Complexelor de Servicii Specializate ale 

DGASPC Timiş,  minori cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României, care nu sunt însoţiţi de părinţi sau de un 

reprezentant legal. 

Transmiterea către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale  a situaţiei trimestriale cu privire la victimele 

violenţei în familie, care au apelat la serviciile oferite de către Serviciul Monitorizare şi Intervenţie în Urgenţă 

 ( Telefonul Copilului) 

Transmiterea către UNICEF România a datelor cu privire la evoluţia numărului de copii care au beneficiat de 

o măsură de protecţie specială având la bază considerente ce ţin de sărăcie şi evoluţia numărului de copii în 

servicile de prevenire. 
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C.Obiectivele propuse pentru anul 2011 

 Monitorizarea si evaluarea cazurilor cu risc de separare la nivel de comunităti locale  

- Interventia  pe fiecare caz în parte, în functie de coordonatele specifice situatiei existente,  

- Vizite periodice în familia copilului, 

- Monitorizarea planului de servicii, 

- Păstarea legăturilor cu Serviciile Publice de Asistenţă Socială de la nivelul Primăriilor, 

- Consilierea gravidei/mamei/familiei cazurilor referite de unităţile sanitare, 

- Monitorizarea evoluţiei copilului reintegrat în familia sa. 

 

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

 

 

 

 

 

Reprezentarea grafică a cazurilor confirmate în funcţie de sex 

 

297 

feminin 

317 

masculi

n 

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă  

 

343 rural271 

urban

 
Tipologia abuzurilor 

Abuz fizic; 

75

Abuz 

emotional 

32

Exploatare 

sexuala 1

Abuz sexual 

26
Exploatare 

prin munca 2

Neglijare 

478

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

Sesizări 

Cazuri 

infirmate 

Cazuri 

confirmate 

Cazuri în 

lucru 

Cazuri 

închise 

Plasament în Regim 

de Urgenţă 

828 214 614 197 417 145 

Total Masculin Feminin 

 614 317 297 

 Mediul de provenienţă 

Total Rural Urban 

614 343 271 

Abuz fizic Abuz emotional Exploatare sexuala Neglijare Exploatare prin 

munca 

Abuz sexual 

75 32 1 478 2 26 
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5.5. SERVICIUL REZIDENTIAL 

 

  

A. Obiective propuse pentru anul 2010 

 Coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii socio-educative desfăşurate în cadrul 

Complexelor de Servicii Specializate (Centre de Plasament) ale DGASPC Timis si din cadrul Organsimelor 

Private Acreditate 

 Aplicarea managementului de caz în instrumentarea cazurilor pentru care se  instituie  măsură de 

protecţie la Centrele de Plasament din cadrul DGASPC Timiş.  

 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 Ingrijire de Tip Rezidenţial (DGASPC  Timiş 

şi Organisme Private Autorizate); 

 Centralizarea  si raportarea situaţiilor statistice lunare şi trimestriale către ANPDC şi alte instituţii 

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; 

 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; 

 
B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 Crearera unei baze de date cu informaţii referitoare la beneficiarii din sistemul de îngrijire de tip rezidenţial 

din cadrul Centrelor de Plasament şi Organismelor Private Acreditate (OPA); 

 Realizare de instrumente de lucru comune la nivelul Centrelor de Plasament (PIP, PIS, contracte  cu 

beneficiarii, etc) în aplicarea managementului de caz  

 Întocmire procedură operaţională  privind activitatea Serviciului Rezidenţial : proceduri privind aplicarea 

managementului de caz, relaţia cu OPA, proceduri interne şi proceduri privind relaţia cu alte Servicii ale 

DGASPC Timiş, 

 Preluarea asistenţilor sociali din Centrele  de Plasament  şi numirea Managerilor de caz şi a responsabililor 

de caz  

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

DGASPC Timiş - întocmire de rapoarte de reevaluare  

 Obţinerea Certificatului de Acreditare pentru  20 de servicii ( zi şi rezidenţial) din cadrul Centrelor de 

Plasament; 

 Parcurgerea etapelor managementului de caz conform SMO 

 Elaborarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor specifice de  intervenţie  pentru beneficiarii 

din cadrul Centrelor de Plasament, 

 S-au preluat de la Centrele de Plasament si s-au urmărit 1526 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  22 dosare de la OPA şi 340 dosare de la 

CSS-uri. 

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 Centrelor de Plasament 

 Situaţia trimestrială a copiilor nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă din cadrul Centrelor de 

Plasament 

 S-au realizat 25 de anchete sociale la domiciliul părinţilor copiilor aflaţi cu măsură  de protecţie în alte 

judeţe, ca urmare a solicitărilor de  reevaluare a măsurii de protecţie ale DGASPC – urilor din alte judeţe. 
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 S-a răspuns la 85 de solicitări provenite de la diverse instituţii sau persoane fizice. 

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

şi a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială; 

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2011 

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

Complexelor de Servicii Specializate (Centre de Plasament) ale DGASPC Timis si din cadrul Organsimelor 

Private Acreditate 

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

protecţie la Centrele de Plasament din cadrul DGASPC Timiş.  

4)   Centralizarea  si raportarea situaţiilor statistice lunare şi trimestriale către ANPDC şi alte instituţii 

solicitante ce cuprind date privind beneficiarii Centrelor de Plasament 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; 
 

5.6. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU HANDICAP 

În perioada 01 noiembrie 2009 – 30 noiembrie  2010,  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  3 035 cazuri. 

1. Au fost încadraţi într-o categorie de handicap un număr de 2943 copii după cum urmează: 

 Gradul GRAV(fără asistent personal): 163 

 Gradul GRAV (cu asistent personal): 1170 

 Gradul ACCENTUAT: 642 

 Gradul MEDIU: 646 

 Gradul UŞOR: 322 

Au fost orientaţi spre învăţământul special şi învăţământul special integrat un număr 890 copii. 

 3. Numai orientare şcolară/profesională: 92 cazuri. 

 
REPREZENTAREA GRAFICĂ A CAZURILOR INSTRUMENTATE 
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B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 Identificarea şi preluarea copiilor cu dizabilităţi,  dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care 

necesită încadrarea într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma solicitărilor directe, a 

referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu. 

 Verificarea îndeplinirii 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 orientare 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. 

 Elaborarea planului de recuperare al 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 Timiş. 

 Elaborarea Contractului cu părintele/reprezentantul legal al copilului privind respectarea recomandărilor 

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. Cererea de reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen 

dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare. 

 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. Cererea esta 

formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau în situaţia 

în care se constată schimbarea condiţiilor.  

 Monitorizarea periodică a cazurilor aflate în evidenţă prin colaborare cu familia, instituţiile de profil, 

servicii, autorităţi locale responsabile  în implementarea  planului de recuperare a copiilor cu dizabilităţi 

(rapoarte de monitorizare). 

 Colaborarea cu autorităţile locale responsabile în procesul de evaluare şi recuperare a copilului cu 

dizabilităţi, unităţi medicale, instituţii de învăţământ, centre de recuperare, servicii/complexe de servicii.  

 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, cât şi asupra rezultatelor evaluării. 
    Relaţii cu publicul: 

 Informare cu privire la procedurile, etapele, documentele necesare în vederea întocmirii dosarului. În 

această etapă părintele/reprezentantul legal se adresează serviciului pentru a obţine informaţii cu 

privire la întocmirea dosarului copilului  în vederea eliberării unui certificat de încadrare într-o 

categorie de handicap, orientare şcolară/profesională. 

 Programarea copilului şi a familiei în vederea evaluării situaţiei actuale a copilului  în cadrul echipei 

multidisciplinare (medic, psiholog, asistent social, psihopedagog).  

 Actualiazarea permanentă a bazei de date prin completarea cazurilor noi şi reactualizarea cazurilor 

aflate în evidenţă. 

 Evidenţa documentelor şi informaţiilor, arhivarea documentelor. 
 

C.Obiective pentru 2011 

1. Încadrarea copilului cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi/sau orientarea şcoalră/profesională a 

acestuia, pentru a beneficia de o serie de programe ameliorativ-formative în vederea îmbunătăţirii 

condiţiei sale şi includerea socială, precum şi acordarea unor drepturi şi facilităţi în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

2. Colaborarea permanentă cu autorităţile locale responsabile în procesul de evaluare şi recuperare a 

copilului cu dizabilităţi, unităţi medicale, instituţii de învăţământ, centre de recuperare, 

servicii/complexe de servicii din cadrul D.G.A.S.P.C., etc. în scopul creşterii calităţii serviciilor 

acordate beneficiarilor. 
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5.7.  SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 

În perioada 01.11.2009 – 30.11.2010 au avut loc 24 şedinţe ale Comisiei pentru Protecţia Copilului 

luându-se măsurile prezentate în aplicaţia de mai jos, întocmită în formă integrală.  

 

 Măsuri Cazuri 

1 Plasament la rude până la gr.IV     13 

2 Plasament la familii sau persoane nerude     11 

3 Plasament la O.P.A .       9 

4 Plasament la C.S.S.     10 

5 Plasament la A.M.P.      2 

6 Revocare plasament  la rude până la gr. IV cu reintegrare familială      3 

7 Revocare plasament la rude până la gr. IV - 18/26 ani    34 

8 Revocare plasament la familii sau persoane nerude      1 

9 Revocare plasament la familii sau persoane nerude- 18/26 ani      6 

10 Revocare plasament la O.P.A.      6 

11 Revocare plasament la O.P.A. cu reintegrare familială      4 

12 Revocare plasament la O.P.A. - 18/26 ani      9 

13 Revocare plasament la C.S.S.      1 

14 Revocare plasament la C.S.S. cu reintegrare familială      3 

15 Revocare plasament la C.S.S. - 18/26 ani    53 

16 Revocare plasament la A.M.P.      6 

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

18 Revocare plasament la A.M.P.- 18 /26 ani      1 

19 Eliberare aviz pentru luare de măsură de către alte judeţe, în Timiş      3 

20 Atestare A.M.P.      5 

21 Reînnoire atestat A.M.P.  237 

22 Retragere atestat A.M.P.      1 

23 Acordare plasament la rude până la gr.IV (L.272/2004, art.51)    65 

24 Acordare plasament la persoane/familii nerude (L.272/2004, art.51)    19 

25 Acordare plasament la O.P.A.(L.272/2004, art.51)      3 

26 Acordare plasament la C.S.S. (L.272/2004, art.51)    69 

27 Acordare plasament la A.M.P.(L.272/2004, art.51)    20 

28 Încadrare în gradul de handicap mediu, accentuat sau grav 2637 

29 Încadrare în gradul de handicap uşor   321 

30 Orientări şcolare şi profesionale   891 

                                       TOTAL 4446 
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5. PROTECŢIA COPILULUI - CENTRE 

 

5.8.CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ 

S-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 28/13.03.2010  

prin reorganizarea 

Centrului  de Primire în Regim de Urgenţă Timişoara şi  Complexul de Servicii Specializate pentru Readaptare şi 

Reabilitare Socială Timişoara :  

 

Astfel noul Centrului  de Primire în Regim de Urgenţă Timişoara cuprinde următoarele servicii : 
 

1. Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă ; 

2. Serviciul Maternal ; 

3. Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii. 

 

    Număr de cazuri 

 

 

 
 

 

 
 

 

A. obiectivele propuse pentru anul 2010:  

 

 eficientizarea serviciilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii beneficiarilor; 

 reorganizarea serviciilor din C.S.S. şi C.S.S.R.R.S. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 

 încheierea reorganizării serviciilor (01.07.2010) şi înfiinţarea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă de 
Primire în Regim de Urgenţă, Serviciul Maternal, Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii;  

 menţinerea calităţii vieţii beneficiarilor în parametrii optimi. 

 colaborarea cu serviciile specializate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş în vederea identificării alternativelor de tip familial; 

 colaborarea cu primăriile (pentru reintegrarea beneficiarilor în familia naturală) şi alte instituţii abilitate în 

vederea evaluării situaţiilor beneficiarilor; 

 În cursul anului 2010 un număr de 65 de copii au fost  reintegraţi în familia naturală sau extinsă  
 În cursul anului 2010 un număr de 65 de copii au fost daţi în plasament la Centru de Plasament sau Asistent 

Maternal Profesionist 
 Activităţi de socializare (excursii, ieşiri la locuri de joacă în oraş, la piscină, etc. ) 

 

C.Obiective pentru 2011 

1. Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor prin:  

 continuarea formării profesionale a personalului angajat; 
 încheierea de parteneriate cu şcoli/ instituţii private/ ONG-uri pentru acţiuni de voluntariat, întrajutorare, sprijin 

acordat copiilor instituţionalizaţi; 

 mărirea cifrei de şcolarizare în rândul  beneficiarilor; 

 

 integrarea/reintegrarea copiilor străzii 

 amenajarea unui atelier de confecţionat lumânări la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii 

(în prezent funcţionează); 

 amenajarea unui atelier de tâmplărie la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii;  

 amenajarea unei grădini terapeutice; 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

46 305 300 51 
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 amenajarea spaţiului de joacă pentru copiii mici şi şcolari; 

 reamenajarea clădirilor celor două locaţii: zugrăvit, înlocuirea podelelor, a acoperişurilor, repararea 

sistemului de canalizare   (la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii), repararea rinelor de 

scurgere pentru ambele locaţii, înlocuirea tâmplăriei pentru uşi şi ferestre. 

 

2.Integrărea/ reintegrarea socio-profesionale a beneficiarilor prin; 

 formare profesională/ locuri de muncă pentru mamele beneficiare în Serviciul Maternal; 

3.Monitorizarea cazurilor de copii ai străzii, integrarea / reintegrarea copiilor străzii în familia naturala şi/sau 

extinsă; 

4. Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 
Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2010 împărţită pe : 

 

a. Sexe:  

 

Feminin 

25

Masculin 

26

 
 

 

 

 b.Şcolarizare 

 

Nescolariz 

42

Scolarizat 

9

 
 

 

 

 

 

c. Mediul de provenienţă 

 

Urban 

28

Rural 

23

 
 

 

 

 

 

 Masculin  Feminin 

Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă 12 17 

Serviciul Maternal  4 5 

Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii 

Străzii 

10 3 

Total 26 25 

 Şcolarizaţi Neşcolarizaţi 
Serviciul de Primire în Regim 

de Urgenţă 

6 23 

Serviciul Maternal  0 9 

Adăpostul de Zi şi de Noapte 

pentru Copiii Străzii 

3 10 

Total 9 42 

 Rural Urban 

Serviciul de Primire în Regim de 

Urgenţă 

11 18 

Serviciul Maternal  6 3 

Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru 

Copiii Străzii 

6 7 

Total 23 28 
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5.9.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU COPILUL CU 

HANDICAP TIMIŞOARA 

 

 

A.Obiective  pentru anul 2010: 

 Realizarea analizei raportului cost-performanţă şi elaborarea unei strategii de eficientizare a acestui 

raport. 

 Evaluarea serviciilor sociale oferite în prezent. 

 Identificarea nevoilor apărute în desfăşurarea tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate în centru. 

 Dezvoltarea strategiilor de menţinere a calităţii serviciilor oferite. 

 Identificarea alternativelor de tip familial pentru beneficiarii centrului.  

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 
 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 -identificare alternativelor de tip familial pentru un număr de 5 copii; 

 -obţinerea de sponsorizări şi donaţii; 

 -colaborare cu 4 voluntari români şi străini; 

 -menţinerea condiţiilor de îngrijire şi educatie a copiilor la standardele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 -integrarea şcolară  a unui număr de 13 copii; 

 -realizarea activităţilor de socializare propuse pentru anul 2010 (tabere, excursii sponsorizate); 
 

C.Obiectivele propuse pentru anul 2011 

 Formare continuă pentru personalul de specialitate.     

 Monitorizarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor. 

 Identificarea nevoilor apărute în desfăşurarea tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate în centru. 

 Dezvoltarea strategiilor de menţinere a calităţii serviciilor oferite, conform standardelor minime 

obligatorii în domeniu. 

 Identificarea alternativelor de tip familial pentru beneficiarii centrului. 

 Integrarea şcolară a unui număr cât mai mare de beneficiary 

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 
 

 

13 Şcolarizaţi  

36 

Neşcolarizaţi 

 

19 Fete 
30 baieti  

 

3-6 ani

7-10 ani

11-14 ani

15-18 ani 18 ani

 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

38 23 12 49 

Şcolarizaţi  Neşcolarizaţi  Total 

13 36 49 

Fete baieti Total 

19 30 49 

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

18 19 7 5 - 49 
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5.10.CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRĂRII FAMILIALE ŞI PROFESIONALE A TINERILOR 

TIMIŞOARA 

 

 

 

A. Obiective pentru anul 2010 

 Creşterea calităţii serviciilor prin îmbunătăţirea bazei materiale şi a gradului de implicare a personalului 

de specialitate şi administrativ; 

 Asigurarea succesului şcolar (promovarea claselor şi anilor de studii, obţinerea de rezultate superioare în 

evaluările personalului didactic) pentru toţi tinerii din Centru; 

 Realizarea de evaluări periodice (trimestriale) a situaţiei socio-economice şi psihologice a tinerilor şi 

familiilor în vederea reintegrării familiale a acestora; 

 Comensurarea gradului de satisfacţie a tinerilor pentru serviciile asigurate de instituţie; 

 Dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă în vederea integrării socio-profesionale 

cu succes a tinerilor pentru care s-a revocat măsura plasamentului; 

 Orientarea şcolară şi profesională a tinerilor în acord cu potenţialul şi aspiraţiile acestora, dar şi cu 

specializările asigurate de reţeaua şcolară a Municipiului Timişoara; 

 Optimizarea numerică şi structurală a personalului instituţiei în vederea îmbunătăţirii aportului resursei 

umane la atingerea obiectivelor majore ale Centrului; 

 Identificarea de soluţii economice, fără afectarea nevoilor fundamentale ale tinerilor, pentru încadrarea 

în standardele de cost stabilite prin hotărâre a Guvernului României; 

 Identificarea de locuri de muncă şi spaţii de locuit pentru tinerii care părăsesc sistemul.  

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 A crescut calitatea serviciilor de îngrijire, medicale, educative şi de siguranţă fapt ce a condus la 

creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor; 

 Majoritatea tinerilor au obţinut rezultate bune şi foarte bune la sfârşitul anului şcolar 2009/2010; 

 S-au realizat trimestrial şedinţe ale echipei interdisciplinare, acţiuni finalizate cu actualizarea P.I.S.-

urilor şi completarea planurilor de activitate; 

 A fost realizat şi aplicat un chestionar având drept scop sondarea opiniei tinerilor privind serviciile şi 

nevoile de formare a acestora prin activităţi specifice; 

 S-au organizat săptămânal activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activităţi 

informative şi practice; 

 Tinerii aflaţi în perioada premergătoare unei opţiuni privind şcolarizarea sau formarea profesională au 

fost evaluaţi şi orientaţi pe baza calităţilor, aptitudinilor şi dorinţelor acestora; 

 Începând cu 01.07.2010 s-a modificat structura de personal a Centrului prin suplimentarea statutului de 

funcţii cu 3 educatori şi un lucrător (muncitor) bucătărie; 

 În perioada ianuarie-octombrie 2010 costurile lunare s-au aflat sistematic semnificativ sub cifrele date 

de standardele de cost, realizând economii substanţiale; 

 S-au asigurat locuri de muncă şi spaţii locative tuturor tinerilor pentru care a fost revocată măsura 

plasamentului şi au cerut acest lucru.  

 

Principalele activităţi : 

 Expoziţia – atelier „Culorile Timişoarei” desfăşurată în Piaţa Unirii, în colaborare cu Liceul Arte 

Plastice şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu”; 

 Activitate cultural distractivă organizată de Halloween, în colaborare cu Organizaţia Municipală de 

Tineret a P.D.L; 

 Tabără şcolară la Buşteni (Prahova) în perioada 17 – 23 august 2010; 

 4. Activităţi de creaţie: confecţionări felicitări,confecţionări ornamente pentru Crăciun, obiecte 

decorative 

 Activităţi de formare, dezvoltare şi consolidare a deprinderilor de viaţă independentă; 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

33 18 13 38 
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 Activităţi de informare în vederea integrării socio-profesionale pe teme cum sunt: accesul pe piaţa 

muncii, sănătate, instituţii în comunitate, alimentaţie raţională, instituţii bancare etc.; 

 Activităţi de socializare :2  tabere în Romănia şi Danemarca (sponsorizare)şi excursii sponsorizate. 

 

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2011 

 Îmbunătăţirea conţinutului educativ-formativ al activităţilor cu tinerii; 

 Implicarea mai semnificativă a instituţiei în viaţa comunităţii prin parteneriate interinstituţionale, 

colaborări, participări la acţiuni civice; 

 Evaluarea modului de utilizare a bazei materiale existente şi a spaţiilor disponibile şi asigurarea 

funcţionalităţii, în interesul beneficiarilor, a acestora; 

 Atragerea de resurse extrabugetare pentru completarea nevoilor tinerilor; 

 Iniţierea unui proiect privind evitarea marginalizării sociale a tinerilor proveniţi din cadrul C.S.I.F.P.T., 

proiect prin care să fie atrase fonduri europene nerambursabile; 

 Implicarea mai pronunţată a tinerilor în iniţierea de activităţi, autoorganizare şi autoadministrare pentru 

creşterea gradului de responsabilitate a acestora.   

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 

 

        IV. Distribuţia numărului de beneficiari din C.S.I.F.P.T. Timişoara la 30.11.2010 : 

a.Sexe 
 

baieti  24
Fete 14

 
 

a. Şcolarizare  

 

Master 2

16 Cursuri 

calificare 

Sc.Gen  3

Liceu 7

Facultate 

12

 
 

b. Mediul de provenienţă :  

 

Rural 31

Urban  7

 
 

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

pe grupe de vârste : - 15-18 - 11 tineri ; 

peste 18 ani - 27 tineri. 

Fete baieti Total 

14 24 38 

Sc. 

Generală 

Cursuri 

calificare 
Liceu 

Facultate Master 

3 16 5 12 2 

Urban Rural Total 

7 31 38 
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5.11. CENTRUL DE PLASAMENT  LUGOJ 

 

 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2010  

 Îmbunătătţrea calităţii ingrijirii, educaţiei şi socializării 

 Protecţia copilului impotriva abuzului 

 Integrarea/reintegrarea in familie a copiilor cu masura de protectie 

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 

 Colaboarări cu serviciile DGASPC Timis in vederea identificării celor mai bune alternative de tip 

familial, 

 Colaborări cu primăriile şi alte institutii abilitate să desfăşoare acţiuni privind prevenirea intrarii in 

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

 Monitorizarea evolutiei copilului integrat/reintegrat în familie timp de 3 luni după integrare, 

 Formarea deprinderilor de viata indepenenta pentru copiii şi tinerii aflaţi în centru, 

 Orientarea scolara si profesionala a copiilor şi tinerilor, 

 Cursuri de formare profesionala pentru angajaţii centrului, 

 Colaborarea cu AJOFM, ONG-uri si alte institutii, 

  Identificarea de spatii locative pentru tinerii ce urmeaza sa paraseasca centrul, 

  Dezvoltarea organizationala/reevaluări  trimestriale ale situaţiei copiilor din centru, 

  Monitorizarea relaţiei copilului/tânărului cu familia naturală şi familia lărgită. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2011 

 Protectia copilului si tanarului la standerdele stabilite prin lege,  

 Dezvoltarea capacitatii centrului de a ingriji  copii de vârsta mică, 

 Cursuri de formare profesionala continuă pentru personal,  

 Colaborarea cu AJOFM, ONG-uri şi alte instituţii în vederea inserţiei socio-profesionale, 

 Identificarea de spaţii locative pentru tinerii ce urmeaza sa paraseasca centrul, 

  Dezvoltarea organizaţională, 

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 

 

1.    Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2010, împărţită pe: 

 

a) Sexe.        33 fete                        46 băieţi 

b) Pe grupe de vârstă: 

 

15 – 18 ani 

12

11 – 14 ani 6

7 – 10 ani 11

3-6 ani 40 –3 ani 2

Peste 18 

32

 

  
 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

67 32 20 79 

 
3-6 

ani 

7 – 10 

ani 

11 – 

14 ani 

15 – 

18 ani 

Peste 

18 ani 

12 14 10 13 30 
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 5.12.CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  PENTRU COPII LUGOJ 

 
 

 

 

 

A. Obiective Propuse pe anul 2010 

 
1. Planificarea protecţiei copilului  

2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii, educaţiei şi socializării  

3. Recreerea şi socializarea copiilor ; 
4. Protecţia copilului împotriva abuzului ; 

5. Îmbunatăţirea mediului de locuit ; 

6. Formarea şi profesionalizarea personalului ; 
7. Dezvoltarea comunicării şi transmiterii informaţiilor  ; 

8. Dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii de tradiţii cu care avem colaborare ; 

9. Iniţierea unor relaţii cu noi organizaţii ; 

10.Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 
 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 
  

 În luna ianuarie 16 copii au fost în excursie – obiective vizitate: Catedrala din Caransebeş, Muzeul de  

locomotive Reşiţa, Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului,  Grădina Zoo Reşiţa. Tot în luna ianuarie 2010 fost 

organizat un program distractiv de cântece, jocuri muzicale şi  abilitare manuală împreuna cu un grup de voluntari din 
SUA 

 În luna Februarie 6 copii au fost la Filarmonica Timişoara pentru vizionarea unui spectacol. 

 În luna martie au avut loc: Expoziţia de Mărţişoare – cu lucrări executate de copii, Serbare de ziua mamei – 
copiii au pregătit un scurt program artistic. 

 În luna aprilie 10 copii au fost invitaţi la un spectacol de la Filarmonica Timişoara. 

  Un grup de 7 copii au participat la « Primăvara  Speranţelor » şi competiţia Special Olimpics « Jocurile 

Inocenţei Arad. » S-a organizat în colaborare cu o fundaţie din Germania un Kinderfest, cu jocuri de competitie, 
muzică, surprize, gustări reci şi dulciuri.  

 Un număr de 6 copii au participat la « Jocurile Regionale Speciale Olimpics Romania , Regiunea Vest/ 

Editia a-IV- a Timisoara. Un număr de 4 copii au participat la o competiţie de atletism în Italia. 

 Cu ocazia “Rugii Lugojene » un grup de copii insoţiţi de instructorii de educaţie au participat la 

acţiunile organizate în centrul oraşului. 
 În luna septembrie copiii au fost în tabără la Sasca Montană  sponsorizare. 

 

 

C.Obiective propuse in anul 2011 

Dezvoltarea centrului în conformitate cu Standardele Minime Obligatorii ; 

 Crearea unor condiţii optime de trai pentru copiii din instituţie ; 

 Creşterea calităţii managementului instituţiei ; 
 Dezvoltarea relaţiilor cu ONG-uri care participă la activităţile de sprijin a instituţiilor pentru protecţia copilului ; 

 Integrarea/reintegrarea socială a copiilor, 

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

44 20 26 40 
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Distribuţia numărului total de beneficiari la 30.11.2010:  
 

a .Pe sexe :  

 

Fete 23

Baieti 

17

 
 

  

b. Grupe de vârstă 

7-10 ani; 7

11-14 ani; 

15

15-18 ani 14

3-6 ani;

1
peste 18 ani 

3

 
 

 

c. Şcolarizare:    

          Grădinită specială = 1 

           Învătămât primar special = 7 

           Învăţământ gimnazial special = 5 

          Şcoala Profesională ( curriculum special) = 1 
 

 

d. Mediul de provenienţă : 
 

Necun 1

Urban 19
Rural 21

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Total Fete Baieti 

40 23 17 

3-6 7-10 

ani 

11-14 

ani 

15-18 

ani 

18 

ani 

şi 

peste 

1 7 15 14 3 

Total Rural Urban Necunoscut 

40 21 18 1 



RAPORT DE ACTIVITATE DGASPC Timiş 2010                                                                               24 

 

5.13. CENTRUL DE PLASAMENT  PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI   RECAŞ 

 
 

 

 

 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 Integrarea/reintegraea în familie a beneficiarilor,  

 Integrarea socioprofesională a tinerilor,  

 Îmbunătăţirea/ reorganizarea serviciilor acordate, funcţie de nevoi,  

 Organizarea de evenimente pentru beneficiarii din instituţie conform agendei culturale, sau alte evenimente 

specifice,  

 Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări 
                                               
B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

-  pentru 33 de beneficiari s-au identificat soluţii optime pentru ieşirea din sistemul de protecţie ;  

- au fost identificaţi sponsori care sprijină  tinerii absolvenţi prin plata chiriei pe o perioadă de 6 luni-1  

an pentru  2 tineri ;  

- monitorizarea situaţiei beneficiarilor integraţi social a fost monitorizată timp de 3 luni  

- reevaluarea periodică a  situaţiei tuturor beneficiarilor, 

- s-au întocmit dosare de şomaj la tinerii absolvenţi ;  

- dezvoltarea atelierelor ergo-terapeutice din cadrul CPCD Recaş-în vederea formării deprinderilor de 

viaţă independentă                                                       

- organizarea activităţi culturale : « O zi de joaca si voie buna » Editia I, ‘’Roadele toamnei în oraşul 

meu” – ediţia a IV-a,  Organizarea unui atelier din cadrul Memorialului H. Gollnick 

 - Dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de viaţă independentă prin implicarea copiilor şi tinerilor în 

activităţile desfăşurate în cadrul atelierelor de învăţare a muncii şi de formare a deprinderilor de 

autogospodărire; 

- Reintegrare familială acolo unde este în interesul beneficiarului prin activităţi de reevaluarea a situaţiei 

sociale, întocmirea de anchete sociale, menţinerea legăturii cu familia, acordare de consiliere familială, etc.; 

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

handicap,  prin identificarea unor potenţiali angajatori, a unor spaţi de locuit; încadrarea în unitaţi protejate 

sau unităţi destinate adulţilor cu handicap; 

- Activităţi de promovare/acceptare a copiilor/tinerilor în comunitate prin organizarea de 

spectacole/competiţii cu deschidere spre comunitate ; 

-  Activităţi educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult : pregătire şi orientare 

şcolară şi profesională ; comunicare-socializare ; autoîngrijire şi autogospodărire, etc. ;  

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

igienă personală ; evaluării medicale periodice şi la nevoie ; exerciţiu şi odihnă, etc. ; 

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

contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă şi emotională a copiilor ; 

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

abilitare manuală; terapie prin învăţare ; dezvoltarea abilităţilor de autocontrol ; formarea autonomie 

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

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

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

încadrarea/revizuirea certificatelor de handicap;  

- Reabilitarea  copiilor /tinerilor fără dizabilităţi din cadrul centrului prin încadrarea acestora în 

învaţamantul de masa şi  transferul în instituţii de ocrotire adecvate. 
 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

72 44 33 83 
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C. Obiective propuse pentru anul 2011: 

- păstrarea/creşterea calităţii vieţii beneficiarilor;  

- identificarea unor soluţii optime în vederea  integrării/reintegrării în familie a beneficiarilor;  

- identificarea unor soluţii optime în vederea  integrării socio-profesională a beneficiarilor care   au absolvit 

şcoala şi au capacitate de muncă; 

- organizarea /reorganizarea serviciilor funcţie de nevoile identificate;  

- monitorizarea nivelului de îndeplinire a SMO; 

- organizarea/ participare la  evenimente sportive, culturale, etc.;  

- promovarea instituţiei(a beneficiarilor) în comunitate şi înfiinţarea unui grup de suport social;  

- desfăşurarea de activităţi în vederea  atragerii de parteneri şi sponsori 

- dezvoltarea de ateliere protejate pentru copiii cu dizabilităţi;  

- reabilitarea cladirilor. 

 

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

a. Sexe:  

Baieti 49
Fete 34

 
b. Grupe de vârstă: 

 

14-17 ani 

28

24 peste 

18 ani

10-13 ani 

18

7-9 ani 103-6 ani 3

 

c. Şcolarizare: 

 

 

 

 

d. Mediul de provenienţă: 

Rural 62

Urban 

21

 

 

 

 

Total Fete Baieti 
83 34 49 

Total 3 – 6 ani 7 - 9 ani 10 - 13 ani 14-17 ani >18 ani 

83 3 10 18 28 24 

Nr. 

crt. 

Nr. 

total  

copii  

Forme de învăţământ Alte situatii  

Învăţământ 

preşcolar 

Învăţământ 

de masă 

Învăţământ 

special 

Fugiti din 

institutie  

1. 83 3 14 63 3 

Total Rural Urban 

   83 62 21 
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e. Nr. de copii cu handicap: 

17 adulţi 

cu 

Handicap  

43 fara 

Handicap  

23 minori 

cu 

Handicap  

 

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  33 de beneficiari, după cum urmeză : 

- au fost integraţi în familie 6 beneficiari,  

- a fost transferat in jud. de provenienta 1 beneficiar minor 

- au fost transferaţi la alte instituţia ale DGASPC Timiş - 12 beneficiari(11 tineri la CRRN si 1 minor la 

CSIFPT) 

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

- integrare socio-profesionala - 6  beneficiari 

- au fost preluaţi de ONG-uri – 2 beneficiari  
 

5.14. CENTRUL DE PLASAMENT  GĂVOJDIA 

 
 

 

 A.Obiective propuse pe anul 2010. 

 -reducerea etapei de rezidenţiat pentru toţi copiii instituţionalizaţi în centru şi reintegrarea lor în familia 

naturală, familia naturală lărgită, trecerea lor în asistenţă maternală sau adopţie: 

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

un termen cât mai realist; 

- eradicarea abandonului şcolar, 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. 

- diversificarea activităţii în ateliere, pentru a da mai multe opţiuni copiilor: atelier de mâini îndemânatice-

artizanat / croitorie; atelier de tâmplărie/traforaj/pirogravură; atelier de informatică; cerc de muzică; atelier de 

desen şi arte plastice; atelier de activităţi sportive; atelier de orientare turistică; atelier de teatru/recitări; atelier 

de dansuri populare (dans sportiv/brake dance). 

- menţinerea echipei de handbal . 

- Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări 

 

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute  
Toate obiectivele pe anul 2010 au fost atinse, un succes înregistrându-se cu numărul de copii reintegraţi în 

familia naturală.  

 Integrare socială - socializarea şcolară  

 Instrucţie – recuperare şcolară: pregătirea şcolară permanentă 

 activităţi cultural-sportive:  

Total 
beneficiari  

  

beneficiari 
cu 

Handicap 

minori 
cu 

Handicap 

 

adulţi cu 
Handicap 

  

Fara 
handicap 

83 40 23 17 43 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

74 29 13 90 
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 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 atelier 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. 

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

Primăria Găvojdia. 

 excursii si expeditii in zone pitoresti din imprejurimi din sponsorizări. 

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

pregătirea continuă. 

 activităţi gospodăreşti în fiecare săptămână. 

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

bucatari » sprijinite de  d-na Golnic, « Cum ne descurcăm singuri » pentru tinerii in pragul 

externării,etc. 

 Activităţi educative permanente. 

 

C. Obiectivele propuse pe anul 2011 

- reducerea  etapei de rezidenţiat pentru toţi copiii instituţionalizaţi în centru şi reintegrarea lor în familia 

naturală, familia naturală lărgită, 

integrării/reintegrării în familia naturală, familia naturală lărgită, trecerea lor în asistenţă maternală sau 

adopţie: 

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

un termen cât mai realist; 

-   pregătirea copilului în vederea reintegrării prin însuşirea de abilităţi şi deprinderi de viaţă în familie, 

autogospodărirea şi asumarea responsabilităţilor, astfel ca dependenţa de complex să fie cât mai mică; 

- eradicarea abandonului şcolar, 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. 

- menţinerea la parametrii a proiectului « Ferma legumicolă-floricolă »  

- menţinerea echipei de handbal . 

- Atragerea de fonduri extrabugetare şi sponsorizări 

 

 Distribuţia numărului total de beneficiari la 30.11.2010 împărţită pe : 

 
 Sexe :  

Baieti 46 Fete 44

 
 Grupe de vârstă: 

 

3-6 ani 11

11-14 ani 

2315-18 ani 

34

11 peste 

18 ani

7-10 ani; 

11

 

Total Fete Baieti 
90 44 46 

Nr. 
total 

de 

copii  

Număr de copii-grupe de vârste 

3-6 
ani 

7-10 
ani 

11-14 
ani 

15-18 
ani 

≥18 

90 11 11 23 34 11 
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6.PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE/PERSOANELOR CU HANDICAP 

6.1.SERVICIUL EVALUARE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

A.Obiectivele propuse pe anul 2010 

 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). 

 Monitorizarea calităţii servicilor acordate conform standardelor de calitate. 

 Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru persoanele victime ale violenţei domestice. 

 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.   

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

situaţiilor de criză. 

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

persoană vârstnică şi schimb de informaţii cu instituţiile locale, ONG-uri care lucrează cu această categorie de 

persoane. 

 

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute 

 Evaluarea socio-economică a 150 persoane adulte aflate în dificultate (persoane vârstnice cu 

handicap, adulţi fără adăpost). 

 Consilierea socio-psihologică a 213 persoane.  

 Raport de situatie in vederea evidenţierii soluţiilor optime la nivel individual şi colectiv pentru un număr 

de 105 persoane adulte aflate în dificultate socială.  

 Intervenţia în regim de urgenţă în vederea găsirii unui adăpost temporar pentru 11 persoane din Timis.  

 Pentru 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  

 Înregistrări tardive pentru 6 persoane adulte aflate în dificultate 

 Corespondenţă cu instituţiile abilitate pentru înregistrarea tardivă a persoanelor adulte  - 30 adrese 

(primăriile de domiciliu, spitalele Clinice de Obstetrica-Ginecologie, Directia de Evidenta a Persoanelor, 

Institutul de Medicină Legală, Judecătorie). 

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

precum si unităţilor administrativ-teritoriale, ong-uri care s-au adresat serviciului - 180 persoane.  

 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 25 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 . 

 Au fost reactualizate Carta drepturilor conform standardelor specifice de calitate  pentru  centrele 

rezidenţiale pentru persoane adulte.  

 Au fost reactualizate Proiectele instituţionale pentru  centrele rezidenţiale pentru persoane adulte  

 Au fost reactualizate Fişele de post pentru personalul din  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 8 persoane adulte aflate in 

dificultate.    

 Au fost încheiate 5 acte adiţionale la protocoalele 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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 Au avut loc 6 întâlniri ale comisiei de analizare a cererilor de admitere/ieşire din Centrul de integrare 

socio-profesională pentru adulţi fără adăpost Bacova care a analizat până în prezent 7 dosare, dintre care au 

fost admise un număr de 4 persoane, însă capacitatea centrului este de 16 locuri, iar un număr de 7 persoane 

au fost externate.. 

 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. 

 

Corespondenţă cu diverse autorităţi publice (locale şi centrale)  în vederea: 

 corespondenţă cu persoane fizice şi juridice  în vederea informării cu privire la locaţia centrelor 

rezidenţiale din subordinea instituţiei noastre, serviciile oferite; 

 corespondenţă cu instituţii publice locale şi centrale în vederea  informării cu privire la organizarea şi 

funcţionarea instituţiei noastre 

 corespondenţă cu instituţii publice centrale în vederea obţinerii de clarificări cu privire la stabilirea 

costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, cât şi pentru 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centre  

 corespondenţă cu instituţii publice locale în vederea informării cu privire la coordonatele ONG-urilor cu 

care DGASPC Timiş colaborează 

 corespondenţă cu instituţii publice locale şi centrale în vederea informării cu privire la identificarea  

serviciilor asigurate de instituţia noastră, pentru combaterea violenţei în familie  

 completarea chestionarului privind cercetarea statistică ,, SAN 2008 – activitatea unităţilor sanitare în 

anul 2008 – Institutul Naţional de Statistică 

 corespondenţă  cu instituţii publice locale şi centrale în vedere soluţionării cazurilor care s-au adresat 

serviciului nostru 

 

Colaborare cu centrele rezidenţiale pentru persoane adulte în vederea informării cu privire la:  

 Obligativitatea elaborării şi afişării la sediul centrului a listei obligatorii de documente; 

 Instrumentele de lucru utilizate şi Beneficiarii care păstrează legături cu familiile de origine şi frecvenţa 

vizitelor; 

 Valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap a asistaţilor din centre şi a actelor de 

identitate; 

 Obligativitatea încheierii unui contract între medicii din cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap cu Casa de Asigurări de Sănătate; 

 Identificarea priorităţilor/nevoilor de instruire a personalului implicat în protecţia şi îngrijirea persoanei 

adulte cu handicap; 

 Situaţia autorizaţiilor: de funcţionare sanitară pe clădiri; P.S.I.; Protecţia Muncii; sanitar veterinară de 

funcţionare; fişe individuale de instructaj privind protecţia muncii; necesităţile privind echipamentele 

individuale conform normelor generale interne, precum şi listele cu extinctoarele ce trebuiesc verificate sau 

reâncărcate; 
Acţiuni sociale:  

 Participare la sesiunea de formare ”Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”.  

 Participare la Conferinta de lansare a proiectului - SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ, 

PROIECT FINANŢAT DIN Fondul Social European, prin Progaramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Uniunea Judeţeană CNSRL – Frăţia Timiş în parteneriat cu 

Asociaţia COLTFASA Ş I S.C. CASABLANCA SERVICES S.R. 

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

copii, adulţi 

 Întâlnire dezbatere  Proiectul Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie 

prin o mai bună educaţie, informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar 

 Participare eveniment de semnare a parteneriatului regional şi de constituire a Grupului Judeţean de 

Sprijin pentru Economia Socială în cadrul  proiect ului strategic POSDRU/14/6.1/S/3 ,, Împreună pentru o 

societate mai bună’’ Regiunea Vest 

 Participare la Ziua Internaţională persoanei cu handicap - 3 decembrie. 
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 Obiectivele propuse pe anul 2011 

 

 

 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). 

 Monitorizarea calităţii servicilor acordate conform standardelor de calitate. 

 Sprijinirea persoanelor adulte aflate in dificultate . 

 Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru persoanele victime ale violenţei domestice. 

 Sprijinirea şi îndrumarea  tinerilor  care părăsesc sistemul şi sunt referinţi de serviciile de protecţie a 

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

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

situaţiilor de criză. 

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

persoană vârstnică şi schimbul de informaţii cu instituţiile locale, ONG-uri care lucrează cu această categorie 

de persoane. 
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6.2. SERVICIUL  DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

7461 persoane evaluate în perioada nov 2009-nov-2010  

 nov 

 835

dec

318

ian 

 631

feb

 724

mar

 709
apr

 528

mai

 560
iun

 669 iul 

 345
aug

 333

sep

 644 oct

 561

nov

 604

0

200

400

600

800

1000

A.Obiectivele propuse pentru anul 2010 
 Evaluare unitară din punct de vedere medico-psiho-social  a solicitanţilor, în vederea creşterii calităţii vieţii 

 Încadrarea în grad a persoanelor adulte cu handicap, şi stabilirea măsurilor de protecţie conform legislaţiei 

în vigoare 

 Protecţiea  socială a persoanelor adulte cu handicap  şi Stabilirea planului de recuperare medicală şi 

integrare în socială 

 

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute 

 Identifică persoanele cu handicap, pentru o eventuală evaluare complexa: se autosesizează sau la solicitare; 

 Înfiinţează şi susţine sistemul bazat pe managementul de caz în protecţia persoanelor cu handicap; 

 Efectuează evaluarea / reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul 

persoanei, ori in situatii speciale la locul in care se afla temporar persoana; 

 Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 

 Recomandă încadrarea în grad de handicap, menţinerea în grad de handicap, respingerea încadrarii în grad 

de handica 

 Recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 

 În vederea asigurării continuităţii măsurilor de protecţie socială a copilului cu serviciile din sistemul de 

protecţie a persoanelor adulte cu handicap, Serviciul de Evaluare Complexă a Adultului cu Handicap 

organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi consiliere a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte 

oportunităţile de educaţie, angajare; 

 Asigurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap, aparţinători, reprezentanţi 

legali, personae interesate, indeplinind atribuţiile specifice, 

 Relationarea cu publicul, personal si la telefon, cu informarea corecta a persoanelor care se adreseaza 

Directiei cu privire la activitatea acesteia; 

 Susţine accesul oricărei persoane cu handicap care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă la 

evaluarea şi orientarea profesională, tipul şi gradul de handicap; 

 Colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap şi transmite dosarele de evaluare complexă 

ecesteia, prezentind şi motivînd deciziile priind evaluarea compleză realizata. 

 Colaborează cu Secretariatul Comisiei de Evaluare; 

 Efectuează corespondenţă si răspunde în tremen legal sesizărilor, petiţiilor, reclamaţiilor şi oricărei solicitări 

adresate serviciului; 

 Îndeplineşte activitati specifice  şi alte atribuţii prevăzute de lege; 

 

C.Obiectivele propuse pentru anul 2011.  

 Cresterea calităţii vieţii beneficiarilor,  

 Evaluare unitară din punct de vedere medio, - psiho, -social  a solicitanţilor, în vederea creşterii calităţii 

vieţii, 

 Încadrarea în grad a persoanelor adulte cu handicap, şi stabilirea măsurilor de protecţie conform legislaţiei 

în vigoare si conform  nevoilor persoanelor adulte, 
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6.3. SERVICIUL EVIDENŢĂ DREPTURI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

 

la sfărşitul perioadei raportate, în evidenţă se aflau un număr de 23.333 persoane cu handicap din care copii 2.114 iar 

adulţi 21.219, care beneficiază de drepturi şi facilităţi conform legislaţiei in vigoare. 

 

A.Obiectivele propuse pentru anul 2010 

   Obiective generale:  

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

evidenţă 

 Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a sustine integrarea sociala si a preveni 

marginalizarea persoanelor cu handicap 

  Obiective specifice: 

 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  

 

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute 

 

1. S-a urmărit eficientizarea procedurilor de obţinere de către persoanele încadrate în grad de handicap, din 

evidentă, a drepturilor si facilitătilor prevăzute de legislatia în vigoare; astfel: 

- S-au revizuit procedurile de lucru privind stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă 

socială sub formă de prestaţii sociale şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite persoanelor cu handicap; 

- Au fost asigurate si acordate drepturi şi facilităţi (ex. legitimaţii transport urban gratuit; roviniete; bilete 

de transport interurban gratuit s.a.), pentru beneficiarii pers.cu handicap sau alte categorii de pers.indreptatite;  

- Au fost prelucrate şi soluţionate cereri de obţinere a acestor drepturi şi facilităţi; 

- Au fost prelucrate şi soluţionate diverse sesizări cu privire la drepturi băneşti şi facilităţi cuvenite, 

neacordate sau returnate; 

 

2.  Drepturi si facilitati acordate persoanelor cu handicap in primele 11 luni ale anului 2010 (de ex.): 

- S-au intocmit un număr de 3865 dispoziţii ptr.stabilire, suspendare sau încetare drept la asistenţă socială 

sub formă de prestaţii sociale; din care 587 ptr.copii cu handicap, 458 ptr.adulti cu handicap 

vizual/nevazatori si 2820 ptr.adulti cu handicap/alt tip handicap decat vizual; 

- S-au efectuat plăţi prestaţii sociale pentru lunile dec.2009-nov.2010, pentru un număr mediu de 22064 

beneficiari, persoane cu handicap (din care in medie 958 in cont curent personal la CEC si in medie 

21107 prin posta);  

- S-au eliberat un număr de : 

 46823 Bilete transport gratuit interurban cfr, pentru un număr de  

 8410 beneficiari (categorii de persoane indreptatite, spre ex. din care :  

 6079 pers.cu handicap,  

 712 asistenti personali,  

 1586 pentru insotitori) şi un număr de  

 12185 Bilete transport gratuit interurban auto, pentru un număr de   

 2770 beneficiari (categorii de persoane îndreptăţite) ; 

- S-au eliberat un număr de 2847 legitimaţii pentru transport gratuit urban, precum si 2557 legitimaţii 

pentru transport gratuit interurban, pentru persoane cu handicap ; 

- S-au soluţionat un număr de 1327 cereri / sesizări restituiri drepturi băneşti , din care 852 pentru motiv 

deces al pers.cu handicap; 

- S-au soluţionat un număr de 46 cereri pentru obţinerea rovinietei gratuite pentru persoane cu handicap 

deţinătoare de autoturism adaptat handicapului şi un număr de 250 cereri pentru obţinerea rovinietei 

gratuite pentru persoane care au în îngrijire persoana cu handicap ; 

 

3.  S-a urmărit eficientizarea procedurilor de informare si consiliere a beneficiarilor S.E.D.P.H., prin: 
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- Tehnoredactarea si multiplicarea unui numar de 6 pliante cu informatii reactualizate, de interes public 

pentru persoanele cu handicap; 

- Distribuirea acestor pliante beneficiarilor S.E.D.P.H. la sediul Serviciului, la solicitarea acestora 

precum si cu ocazia luarii in evidenta a cazurilor noi, precum si la sediul Directiei, Registratura, prin 

S.R.P.; 

- Reactualizarea periodica a paginii de internet a D.G.A.S.P.C. Timis, cu informatii de interes public 

pentru beneficiarii S.E.D.P.H.; afisarea tuturor imprimatelor tipizate necesare in relatia cu S.E.D.P.H.;  

- S-au intocmit noi proceduri de lucru comune vizand activitati si functiuni din cadrul 

S.E.D.P.H./S.juridic/S.fin.buget ; 

- Am  participat la cel putin 12 întâlniri de lucru (unele în organizarea DGASPC Timiş), cu diverse 

instituţii şi servicii publice, ong: DMSSF, CJPensii, AJOFM, Fundatia Motivation, AHL, Fundatia Ingerii 

Sperantei, ş.a;  

- S-a realizat întâlnire cu reprezentanţi ai C.J.Pensii in scopul încheierii unui protocol de colaborare, ptr. 

transmitere şi verificare baze de date, in vederea facilitarii accesului pers. cu handicap la bilete de 

tratament balnear gratuit; 

- Împreună cu Fundaţia Motivation, SEDPH a participat la identificarea unui grup tinta de persoane cu 

handicap locomotor care au beneficiat de o tabara de instruire pentru viata independenta in organizarea 

fundatiei; 

- În cadrul colaborării cu o serie de autorităţi sau servicii publice, se realizează ţintit, în funcţie de nevoi, 

confruntări / verificări de date, privind persoanele cu handicap şi asistenţii personali din evidenţă (de ex., 

în scopul aplicării Programului PEAD / H.G. nr. 600/2009; controale ale Inspectiei Sociale, Inspectiei 

Munci, confruntare de baze de date cu C.J.Pensii Timiş ş.a.); 

-  S-a urmarit informarea si sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanei adulte cu 

handicap, cu prilejul participarii la seminarii, conferinte si intalniri de specialitate (din organizarea 

Fundaţiei Pentru Voi, Fundatiei Motivation, AJOFM, Sense International s.a.): 

- 3 seminarii privind implementarea unui proiect in colaborare cu Fundatia Motivation si AJOFM, ptr. 

cresterea gradului de acces la piata muncii si facilitarea accesului persoanelor cu handicap fizic / 

locomotor la locul de munca;  

- S-au actualizat si completat procedurile de lucru cu privire la circuitul actelor si documentelor la 

S.E.D.P.H.; 

- S-au elaborat si actualizat proceduri comune de lucru cu alte compartimente de specialitate ale 

Directiei – S.E.C.P.A.H., Secretariatul C.E.P.A.H. Timis; S.Juridic, S.financiar-buget;  

- S-au intocmit materiale scrise cu informatii de interes public (afise, fluturasi) pentru avizierele si 

punctele de informare de la sediul SEDPH si DGASPC Timis; 

- Personalul S.E.D.P.H. a participat la diverse seminarii, conferinte si intalniri de specialitate; la 

programe de formare profesionala; intalniri de lucru cu reprezentanti ai unor autoritati locale/primarii din 

judetul Timis; 

- S-au realizat schimburi permanente de informatii cu toate o.n.g. active in domeniul protectiei si 

promovarii drepturilor persoanelor cu handicap din judetul Timis, pe tema acordarii prestatiilor si 

serviciilor sociale cuvenite persoanelor cu handicap (spre ex. privind plata acestora prin banca, s.a.); 

- Se realizeaza un dialog permanent cu o.n.g. si parteneriate cu acestea si cu autorităţi locale, institutii 

si servicii publice, concretizate prin incheierea de  conventii si protocoale de colaborare scrise. 

 

 C.Obiectivele propuse pentru anul 2011 

 

 Eficientizarea activitatilor de luare in evidenta a persoanelor cu handicap, stabilire a dreptului la 

asistenta sociala si asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

 Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a sustine integrarea sociala, orientarea profesionala si 

a preveni marginalizarea persoanelor cu handicap 

 Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate 
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6.4.  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI 

A.Obiectivele propuse pentru anul 2010   
   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 handicap; 

 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 nr. 448/2006, cu accent pe 

posibilităţile de reintegrare socio-profesională a persoanelor tinere. 

 Întocmirea programelor individuale de recuperare şi integrare socială; 
 Eficientizarea procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţilor cuvenite persoanelor cu handicap, prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

 Promovarea accesului la serviciile necesare integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi în vederea prevenirii 

marginalizării acestora; 

 

Nr.total = 7948 cazuri instrumentate în perioada   Noiembrie 2009 -  Noiembrie 2010 
            

nov.09 764

dec.09 986

341 ian.10 

632 feb.10
933 mar.10

464 apr.10
417 mai.10

694 iun.10
644 Iul.10 

251 aug.10
 608 sep.10

522 oct.10 

692 nov.10 

0 200 400 600 800 1000

 

Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi modificarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Comisiei prin Hotărâre de Consiliu Judeţeanâ 

 Reorganizarea procedurilor de lucru în cazul Comisiei şi ale Secretariatului Comisiei în relaţie cu S.E.C.P.A.H., 

S.E.D.P.H. şi cu persoanele fizice care se adresează Comisiei în concordanţă cu noile prevederi legisltive privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – modificarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a Comisiei (prin hotărâre a Consiliului Judetean Timiş) 

 Implementarea şi aplicarea instrumentelor metodologice ale Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap (obligatoriu prin lege) 

 Coerenţa actului decizional în luarea hotărârilor cu privire la încadrarea/respingerea încadrării în grad de handicap. 

 

 

 

 

 

Nr.crt. 

Luna şi anul 

 

Total dosare 

evaluate 

1. Noiembrie 2009 764 

2. Decembrie 2009 986 

3. Ianuarie 2010 341 

4. Februarie 2010 632 

5. Martie 2010 933 

6. Aprilie 2010 464 

7. Mai 2010 417 

8. Iunie 2010 694 

9. Iulie 20100 644 

10. August 2010 251 

11. Septembrie 2010 608 

12. Octombrie 2010 522 

13. Noiembrie 2010 692 

 TOTAL 7948 
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6. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE / PERSOANELOR CU HANDICAP -  CENTRE 

 

6.5. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ LUGOJ 

 

 
 

A.Obiective propuse pentru anul 2010 

 

 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru beneficiarii Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatricǎ Lugoj 

 2. Evaluarea / reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a persoanelor cu handicap 

instituţionalizate: 

 -reevaluarea beneficiarilor din punct de vedere medical, al recuperǎrii, reabilitǎrii şi integrǎrii sociale; 

 -realizarea Planurilor Individuale de Intervenţie; 

 -monitorizarea implementării  Planurilor Individuale de Intervenţie; 

 -realizarea Orarului zilnic pentru fiecare beneficiar; 

 -încheierea de Contracte pentru acordarea de servicii sociale. 

 3. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii centrului 

 4. Realizarea de proceduri de lucru prin: 

-reanalizarea Manualului de Proceduri; 

-întocmirea de proceduri pe compartimentele: administrative, resurse umane, contabilitate. 

 

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute 

Activităţi   

o -preluarea pavilionului 4 şi a bucǎtariei, clǎdiri ce au aparţinut CRRN nr.1 Lugoj (in  

urma reorganizǎrii D.G.A.S.P.C.Timiş). Dacǎ la preluare n-am confruntat cu o serie de probleme – prezenţa 

mucegaiului, diverse stricǎciuni sau defecţiuni etc, în prezent acestea fiind remediate în cea mai mare parte; 

o -au fost preluate un numǎr de 29 persoane adulte cu handicap, admise în CRRN Lugoj în baza Deciziei 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; 

o -reorganizarea grupelor de beneficiari conform nevoile lor psiho-sociale şi a nivelului de dezvoltare 

intelectual; 

o -au fost revizuite/întocmite documente centrului: Manualul de proceduri (şi in formǎ adaptatǎ), Codul 

drepturilor beneficiarilor (şi în formǎ adaptatǎ), Proiectul instituţional precum si Reguli aplicabile salariatiilor 

centrului. 

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

specifice :  

 expoziţie cu lucrǎrile beneficiarilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Handicap; program 

artistic – poezii şi colinzi susţinut de cǎtre beneficiari; participarea la Craciunul Orfanilor organizat de cǎtre 

Asociaţia Precept Ministries Lugoj, beneficiarii susţinând un program de colinzi; 

 serbarea lunara a zilelor de naştere ale beneficiarilor; petrecere de Sfantul Valentin; expoziţia de 

mǎrţişoare ; program artistic susţinut de beneficiari cu ocazia venirii primăverii – sceneta Baba Dochia ; 

participarea la Kinderfest ; participarea la un spectacol de circ – Circul Gartner ;  participarea la competiţia 

sportivǎ Jocurile « Trofeul International Cita  di Majano »  din Italia (8 beneficiari) ; organizarea unui 

carnaval cu ocazia Halloween-ului. 

o finalizare demersurilor începute în 2008 în vederea punerii sub interdicţie a  

o beneficiarilor din CRRN Lugoj (precizari si prezentǎri la Instanţa de Judecatǎ); 

o evaluarea/reevaluarea beneficiarilor de cǎtre specialiştii centrului la admitere beneficiarilor în centru şi 

periodic, la 6 luni, conform Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele 

adulte cu handicap şi realizarea Planului Individual de Intervenţie al fiecarui beneficiar care cuprinde 

programe de intervenţie specifică; 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

52 28 1 80 
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o întocmirea orarului zilnic al beneficiarilor de cǎtre responsabilii de caz; 

o medierea contactului / menţinerea legǎturii beneficiarilor cu familia şi prietenii (corespondenţǎ cu familia 

si autorităţile locale, consilieri parentale etc.); 

o -încheierea de Contracte de pentru acordarea de servicii sociale în cazul beneficiarilor noi admişi.  

 

Rezultatele 

o -beneficiari puşi sub interdicţie cu Sentinte Civile definitive si irevocabile: 51 

o -evaluarea/reevaluarea celor 80 beneficiari conform obiectivelor propuse; 

o -reevaluarea neuropsihiatrică a beneficiarilor; 

o -în urma identificării noilor domicilii ale aparţinătorilor, a fost reluată legatura cu familia în cazul a 4 

beneficiari; 

o -depăşirea unor probleme în cazul procesului de adaptare a celor 29 beneficiari proveniţi din sistemul de 

protecţie al copilului;  

o -achiziţionarea de mobilier (dulapuri şi paturi metalice) pentru beneficiarii noi admişi; 

o -achiziţionarea de mobilier (mese şi scaune) pentru amenajarea săli de mese; 

o -repartizarea unui spaţiu propriu specialiştilor (kinetoterapeut, logoped, psiholog, asistent social) în 

vederea unei mai bune desfăşurări a activitaţi şi a atribuţiilor specifice; 

 

C.Obiective pentru anul 2011 

Obiectiv general - îmbunǎtǎţirea serviciilor acordate beneficiarilor, în vederea creşterii calităţii vieţii.  

 

Obiective specifice : 

 îmbunǎtǎţirea unei bune colaborǎri cu toate serviciile publice sau private care desfǎşoarǎ activitǎţi în 

domeniul asistenţei sociale şi nu numai; 

 respectarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate prin continuarea re/evaluǎrii tuturor 

beneficiarilor în vederea evidenţierii nevoilor individuale, în baza cǎrora se vor întocmi PII şi se vor desfǎşura 

activitǎţi recuperatorii adecvate; 

 oferirea de servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe beneficiari sa-şi dezvolte identitatea personalǎ, 

autonomia personalǎ şi socialǎ,  precum şi alte servicii de specialitate în funcţie de situaţie; 

 medierea contactului/menţinerea legǎturii beneficiarilor cu familia si prietenii, cu comunitatea; 

 sensibilizarea şi informarea persoanelor care viziteaza centrul (conform procedurii privind vizitarea) cu 

privire la drepturile persoanelor cu handicap, modalitǎţi de rezolvare a situaţiilor de dificultate socialǎ si 

informarea asupra serviciilor oferite; 

 implicarea beneficiarilor/reprezentantului legal în alcǎtuirea planurilor personale, la întâlnirea cu echipa 

multidisciplinarǎ; 

 considerarea familiei/reprezentantului legal al beneficiarilor ca parteneri direcţi interesaţi de calitatea 

serviciilor oferite in scopul de a creşte satisfacţia vieţii beneficiarilor; 

 termoizolarea si refacerea acoperişurilor pavilioanelor precum şi schimbarea jgheaburilor ; 

 schimbarea panourilor electrice; igienizǎri periodice; 

 

Distribuţia numǎrului total de beneficiari de la 30.11.2010 împarţitǎ pe: 

 

 

        a. Sexe  

32 

Femei

20 

Barbati

 
 

 

 

Sex 

Femei Bǎrbati 

44 36 
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b.Mediul de provenienţǎ (rural, urban) 

 

 

Rural 25 Urban;27

 
 

           

c.Număr de persoane adulte cu handicap 80 

 

Psihic 1
Asociat 1 Fizic 1

Mental 

49

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 A.Obiectivele propuse pentru anul 2010 

- reactualizarea documentaţiei CRRN nr.1 Lugoj; 

- reevaluarea psiho-socio-medicală a beneficiarilor; 
- derularea programului de intervenţie educaţională; 

- reprezentarea legală a beneficiarilor din CRRN nr.1.Lugoj. 

 

B.Activitati desfăşurate şi  Rezultate obţinute  

 a fost reactualizată documentaţia centrului ( Planul instituţional al centrului pe 2010, Manualul de proceduri (şi 

forma adaptată), Ghidul beneficiarului ( şi forma adaptată),  Planul de intervenţie educaţională 2010. 
 reevaluarea beneficiarilor din punct de vedere medical, al recuperării şi reabilitării, al integrării sociale (la 6 luni). 

 au fost întocmite Planuri individualizate de intervenţie pentru toţi cei 86 de beneficiari; 

 au fost derulate activităţi ocupaţional lucrative: „Bucătarii iscusiţi”, “Atelierul Fantezia”, etc 

 au fost puşi sub interdicţie o parte din beneficiari urmând ca în 2011 toţi beneficiarii pentru care s-a solicitat 
interdicţia să fie reprezentaţi de un tutore din cadrul CRRN nr.1.Lugoj. 

 întocmirea Planurilor Individualizate de Intervenţie a beneficiarilor; 

 reevaluarea semestrială a beneficiarilor de către echipa multidisciplinară;  
 monitorizarea lunară a beneficiarilor prin transmiterea statisticilor (I-urile- trimsestriale, semestriale); 

 monitorizarea lunară de către Poliţie- Serviciul Evidenţa Populaţiei, a statutului legal a beneficiarilor noştri.( privitor 

la domiciliul, valabilitatea cărţilor de identitate); 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

49 31 

Tip handicap 

Mental Neuropsihic Asociat  

74 3 3  

NOIEMBRIE  

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE  

2010 

60 26 0 86 
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 întocmirea lunară a raportului de activitate din cadrul centrului;  
 monitorizarea anuală a familiilor beneficiarilor prin scrisori şi anchete sociale adresate primăriilor unde îşi au acestea 

domiciliul;  

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

dosarelor, expertizarea beneficiarilor etc); 
 consilierea beneficiarilor pe diverse teme; 

 încurajarea relaţiilor cu familia - în cazul beneficiarilor care sunt vizitaţi de către membrii familiei la sediul CRRN 

nr1 sau a beneficiarilor ce sunt lăsaţi să plece pentru o scurtă perioada la părinţi.  
 

C.Obiectivele propuse pentru anul 2011 

- întocmirea Planul instituţional al centrului pe anul 2011; 

- reprezentarea legală a beneficiarilor din CRRN nr.1.Lugoj (numirea asistentului social din cadrul CRRN nr.1 Lugoj ca 
tutore al beneficiarilor puşi sub interdicţie); 

- reînnoirea contractelor de servicii sociale; 

- reevaluarea psiho-socio-medicală a beneficiarilor la 6 luni; 

- întocmirea Planurilor individualizate de intervenţie ale beneficiarilor; 
- derularea programului de intervenţie educaţională; 

- socializarea beneficiarilor (prin organizarea de evenimente, zile de naştere, drumeţii, concursuri). 

 

1. Situaţia anuală cu numărul de beneficiari: 

 distribuţia pe sexe:   

Femei 38
Barbati 48

 
 

 distribuţia pe handicap 

Fizic 1

Mental 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Femei Bǎrbati 

38 48 

handicap 

Mental Fizic 

85 1 
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6.7.  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ No. 1  GĂVOJDIA 

 

 

 

 

A.Obiectivele propuse pentu anul 2010:  

Îmbunătăţirea calităţii activităţii în C.R.R.N prin  

         - reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a persoanelor cu handicap; 

         - încadrarea în alocaţiile stabilite prin H.G. Nr. 23 din 6 ianuarie 2010; 

         - creşterea calităţii serviciilor oferite de centru pentru beneficiari; 

         - asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu handicap.  

  

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 

 Atelierul de ţesătorie: răsucit material pentru iţe, adunat material pentru ţesut, sortat material şi ţesut covoare. 

 Atelierul de ergoterapie şi ludoterapie: împletit, croşetat, cusut pe pânză şi etamină;jocuri diverse, desenat şi 

pictat figurine. 

 În cadrul atelierului de tâmplărie s-au realizat: tablouri decorative, diverse suporturi, obiecte decorative. 

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

 Ieşiri în comunitate pentru socializare şi recreere; 

 Excursii; sărbătorirea zilelor de naştere; 

 Beneficiarii centrului au fost reevaluaţi din punct de vedere psiho-socio-medical şi au fost întocmite 

Planurile Individuale de Intervenţie şi Orarul Zilnic pentru fiecare beneficiar; 

 Menţinerea legăturii cu familia s-a făcut prin: adrese către primăriile de domiciliu ale aparţinătorilor, vizitele 

aparţinătorilor, şi învoirea beneficiarilor în famile; 

 Unitatea s-a preocupat permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate beneficiarilor; 

 Au fost organizate evenimente cultural-artistice. 

 

C.Obiectiv propus pentu anul 2011:  

Continuarea îmbunătăţirii calităţii activităţilor în cadrul C.R.R.N. 

 

1. Distribuţia numărului total de beneficiari la 30.11.2010: 

 

Barbati 

193

Femei 

117

 
 

Mediul de provenienţă:  

 

Rural 

241

Urban 69

 
 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

324 15 29 310 

Sex 

Femei Bǎrbati 

117 193 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

69 241 
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6.8.  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CIACOVA            

 

 
 
 

A.Obiectivele propuse pentru anul 2010 

- Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova .  

- Creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap rezidente în centru. 

 

B.Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute:                                               
 Un număr de 40 beneficiari au fost transferaţi în Centrul Alzhaimer Ciacova înfiinţat în urma 

restructurării Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova.  

 Persoanele cu handicap rezidente în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova au beneficiat de o evaluare 

medico – psiho – socială complexă, precum şi de planuri de individualizate de intervenţii, pliate pe nevoile 

beneficiarilor, efectuate de o echipă multidisciplinară de specialişti, angajaţi ai centrului, la 6 luni, şi când este 

necesar.  

 -De asemenea persoanele cu diverse tipuri de handicapuri, rezidente în C.I.A. Ciacova, din anul 

2010,beneficiază de o sală de mese, şi un bloc alimentar, conform standardelor de calitate. 

 

C.Obiectivul propus pentru anul 2011. 

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

prin : 
- kinetoterapie şi abilitate motorie  
- terapie ocupaţională, consiliere curentă pe teme la cerere 

- lectură, relaxare în natură prin excursii şi drumeţii 

- participarea la spectacole 
- aniversarea zilelor de naştere şi a onomastice 

- participarea la slujbele religioase 

- menţinerea legăturii cu familia 

 
 Distribuţia numărului beneficiarilor în 30 11 2010: Numărul total de decese 21. 

    a. Pe sexe. 

Femei

50
Barbati 52

 

 b.Mediul de provenienţă  

Urban; 46Rural; 56

 

 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

158 12 68 102 

Sex 

Femei Bǎrbati 

50 52 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

46 56 
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6.9.CENTRUL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP SUFERINDE DE MALADIA ALZHEIMER 

CIACOVA 

 
 

 

A.Obiective 2010 

 Asigurarea de servicii de calitate specializate. Asigurarea unui număr suficient de profesionişti care să 

activeze în domeniu. 

 Orientarea serviciilor spre individualizare şi personalizare. 

 Promovarea furnizării serviciilor de calitate destinate persoanelor diagnosticate cu maladia Alzheimer şi 

a familiilor acestora 

 Finalizarea activităţilor de mutare a bucătăriei din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova în 

Centrul Pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer. 

 

B.Activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute:   

 Beneficiarii au fost evaluaţi; s-a intocmit planul individual de servicii şi s-a monitorizat implementarea 

acestora; s-a realizat orarul zilnic pentru fiecare beneficiar în aşa fel încât să nu-i suprasolicite fiind prevăzute 

pauze şi intervale de relaxare. S-a reuşit suplimentarea posturilor vacante conform structurii de reorganizare. 

 Serviciile oferite răspund nevoilor individuale ale beneficiarilor din centru. 

 S-a urmărit asigurarea continuităţii şi cooperării în procesul furnizării serviciilor, oferind suport pentru 

aparţinătorii beneficiarilor în vederea menţinerii legăturii permanente. 

 S-au creat condiţiile adecvate de deservire a beneficiarilor 

 Evaluare/reevaluare din punct de vedere medical, al recuperării, reabilitării, integrării sociale, 

întocmirea Programelor Individuale de Servicii şi monitorizarea implementării acestora. 

 Activităţi de recreere şi socializare, consiliere psiho-socială, ergoterapie, kinetoterapie. 

 

C.Obiective 2011:  

Promovarea serviciilor de calitate pentru persoanele cu handicap suferinde de maladia Alzheimer pe toată 

perioada cât sunt rezidenţi în cadrul centrului. 

Atingerea capacităţii maxime de beneficiari al centrului conform ordinului de înfiinţare – organizare. 

 

Distribuţia numărului total de beneficiari  

Femei

27

Barbati 

10

 

b.Mediul de provenienţă  

 

Urban 

29

Rural 8

 
 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

0 61 24 37 

Sex 

Femei Bǎrbati 

27 10 

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

29 8 
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6.10. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ VARIAŞ 

 

 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

- asigurarea unui trai decent (ex. hrana, curatenie, caldura, ingrijire) 

-creare unei atmosfere calde familiale; 

-ameliorarea sau înlăturarea durerilor; 

-îmbunătăţirea / menţinerea autonomiei personale şi a  sănătăţii ; 

-redobândirea / menţinerea sentimentului de utilitate de valoare ; 

-stimularea funcţiilor cognitive ; 

-combaterea izolării sociale. 
 

B.Activităti  desfăşurate şi rezultatele obtinute  

 S-a îmbunătăţit / menţinut atât cât a fost posibil gradul de autonomie globală a beneficiarului.Evaluare 

medico-psiho-socială; 

 Elaborare plan de intervenţie conform nevoilor identificate; 

 Îngrijire de baza (igienă, hrană) ; 

 Asistenţa medicală; 

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

 Terapie ocupaţională; 

 Ergoterapie;  

 Masaj, gimnastică medicală, plimbări 

 Îndrumare/sprijin în rezolvarea problemelor beneficiarilor. 
 

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Evaluarea/reevaluarea beneficiarului periodic, la 6 luni; când apar modificǎri semnificative ale stǎrii psiho-

fizice; la sistarea serviciilor; 

 Asigurarea in baza nevoilor identificate, a unui Plan de Interventie ce va cuprinde serviciile furnizate 

beneficiarului; 

 Asigurarea serviciilor de cazare, hrană si conditiilor de igienă; 

 Asigurarea unor condiţii de îngrijire care sǎ respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei; 

 Desfăşurarea unor activitaţi de recuperare/mentinere a starii beneficiarului; 

 Asigurarea unor activitaţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară; 

 Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor; 

 . Evaluarea gradului de mulţumire a beneficiarilor faţa de serviciile primite. 
Numărul total de ieşiri din sistem în perioada 01.11.2009 pana la 30.11.2010: -9 decese 

Distribuţia numărului total  de beneficiari  

BARBAŢI 

13
FEMEI 25

 

Mediu de provenienţă (rural, urban): 

rural 18urban 20

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

40 7 9 38 

BARBAŢI FEMEI TOTAL 
 

13 25 38 

rural urban 

18 20 
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6.11.CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢII FĂRĂ 

ADĂPOST BACOVA 

 

 

 

 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 Evaluarea iniţială şi detaliată a beneficiarilor C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

 Asigurarea unor condiţii minimale de viaţă, respectiv găzduire, îngrijire, consiliere, suport în vederea 

integrării sociale, beneficiariilor Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost 

Bacova; 

 Reintegrarea socială a beneficiarilor C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

 Colaborarea cu angajaţii Azilului de Noapte Pater Jordan din Timişoara în vederea selectării 

beneficiarilor pentru C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

 Colaborarea cu alte instituţii sau organizaţii care oferă servicii sociale pentru această categorie de 

persoane (persoane adulte fără adăpost); 

 Iniţierea unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă cu alte instituţii sau organizaţii atât locale, 

regionale, naţionale cât şi internaţionale, furnizori de servicii sociale pentru persoane adulte fără adăpost; 

 

B.Activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

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

- S-au evaluat psihosocial 9 persoane adulte fără adăpost;  

- Alcătuirea planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire a 4 de beneficiari ai acestui centru; 

- 4 beneficiari reintegraţi în societate ( 3 bărbaţi,  1 femeie); 

- 2 copii minori integraţi într-o unitate de învăţământ (1 băiat, 1 fată); 

- 4 beneficiari au fost integraţi în centru (3 bărbaţi, 1 femeie); 

- 4 beneficiari au fost încadraţi la un loc de muncă cu formalităţi legale ( 3 bărbaţi, 1 femeie); 

- Aproximativ 12 anchete sociale şi evaluări iniţiale efectuate în cadrul Azilului de Noapte Pater Jordan 

Timişoara; 

- 4 evaluări detaliate pentru beneficiarii Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără 

Adăpost Bacova (3 bărbaţi, 1 femeie); 

- 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; 

- În luna aprilie 2010 a avut loc Inaugurarea Sălii de Festivităţi şi Jocuri (Fest-Spiel-Haus), eveniment 

organizat de Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara,  

- Participare la întâlnirea asistenţilor sociali din Europa de Est şi Centrală care a avut  loc în localitatea 

Rechnitz din Austria cu tema “2010, Anul European pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale’’. 

- Participare la Seminarul „Individul pe primul loc! Iniţiative locale pentru servicii sociale de calitate şi 

adăposturi decente” eveniment organizat de Grupul Regional pentru Incluziune Socială (SIRG) în data de 16 

noiembrie 2010 la Bruxelles, în care 5 regiuni europene, şi anume: Suedia de Vest (Suedia), Flandra (Belgia), 

Oslo (Norvegia), Friuli Venezia Giulia (Italia) şi Timiş (România), au prezentat bune practici în domeniul 

adăposturilor sociale şi iniţiativelor locale de asigurare a unor servicii sociale de calitate cetăţenilor. 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2009 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2010 

12 4 7 8 
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C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

 

- Evaluarea iniţială şi detaliată a beneficiarilor C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

- Asigurarea unor condiţii minimale de viaţă, respectiv găzduire, îngrijire, consiliere, suport în vederea 

integrării sociale, beneficiariilor Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost 

Bacova; 

- Reintegrarea socială a beneficiarilor C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

- Colaborarea cu angajaţii Azilului de Noapte Pater Jordan din Timişoara în vederea selectării beneficiarilor 

pentru C.I.S.P.A.F.A Bacova; 

- Colaborarea cu alte instituţii sau organizaţii care oferă servicii sociale pentru această categorie de persoane 

(persoane adulte fără adăpost); 

- Iniţierea unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă cu alte instituţii sau organizaţii atât locale, 

regionale, naţionale cât şi internaţionale, furnizori de servicii sociale pentru persoane adulte fără adăpost; 

 
 

 

 

6.12.CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

RECAŞ 

 

Activitatea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane Recaş este concesionată 

din anul 2007  Fundaţiei „Generaţie Tânără”. 

În cursul anului 2010 Fundaţia “Generaţie Tănără” a instrumentat un număr de 79 de victime ale 

traficului de persoane, de pe teritoriul Romaniei. 
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7.SERVICII DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 

7.1.  SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE ŞI INFORMATIZARE 

ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE SI PROTECŢIEI COPILULUI 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 Derularea pe parcursul anului 2010 a Programului de asistenţă tehnică şi înfiinţarea de Consilii 

Comunitare Consultativ la nivelul Comunităţilor Locale,  

 Identificare, scrierea şi implementarea de  proiecte cu finanţare externă. 

 Definitivarea lucrării „Diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş” 

 

B.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 S-a definitivat  la data de 01.04.2010 „Diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş”. 

 

 S-au realizat în cursul anului 2010 un număr de 15  întâlniri cu secretarii de primării pentru elaborarea 

unui plan comun de abordare şi soluţionare a problemelor sociale din comunitate într-o manieră dezirabilă şi 

reciprocă, care să aibă ca finalitate sprijinirea categoriilor de persoane cu risc social, precum şi identificarea 

nevoilor comunitare. 

 10 întâlniri de lucru cu asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială în cadrul cărora 

va fi definită importanţa educaţiei timpurii la copii cu vârste preşcolare pentru a reduce numărul cazurilor de 

abuz şi neglijare, părăsire în unităţi medicale sau folosirea copiilor la cerşit ; 

 10 întâlniri cu consiliile comunitare consultative existente pentru creşterea motivaţiei şi a gradului de 

implicare în viaţa comunităţilor pe care le reprezintă. 

 

 Definitivarea lucrării pentru Proiectul Diagnoza Primăriilor din jud.Timis, prin crearea a 39 de 

programe de statistici care exploatează datele din Chestionarul completat de primării, precum şi din lucrările 

de Evidenţa a persoanelor cu handicap, informatii de la Inspectoratul scolar Timis si Evidenta populatiei 

Timis. 

 Realizarea Lucrarii de Evidenţă a beneficiarilor serviciului de Consiliere familiala (atat evidenţa 

curentă cât si istoricului cazurilor);  repartizarea acestora pe responsabili de lucrări. Lucrarea este funcţională. 

 Realizarea Lucrării de Evidenta a beneficiarilor Complexelor de Servicii Specializate ale DGASPC 

(publice şi private) pentru Serviciul Rezidential. Este o baza de date a beneficiarilor complexa (118 

coloane) atat pentru evidenta curenta cat si pentru istoricul cazurilor, contine liste statistice pentru care se 

genereaza si tabele Excel cu beneficiarii implicati in acestea. Lucrarea este funcţională. 

 Proiect de baza de date pentru Ministerul Muncii referitor la lucrările informatice pentru 

persoanele cu handicap ale DGASPC Timis  (functiuni, structuri baze de date,  chestionar) 

 Colaborare cu reprezentantele I.T.M. pentru extragerea diverselor informatii din bazele de date a 

persoanelor cu handicap cat si intocmirea de bazelor de date raportate de acestea . 

 Intretinere, dezvoltare,asistenta tehnica si liste/statistici/baze de date solicitate de alte institutii sau 

servicii din lucrarile Serviciilor pentru persoanele cu handicap (inclusiv Financiar).  

 Se află în implementare Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj” –

finanţare Banca Mondială în faza de execuţie Proiect Tehnic. 

 Se află în curs de evaluare două proiecte depuse la ADRVest  Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională Gavojdia”  şi “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam” finaţare 

Program Operaţional Regional -  Fonduri Structurale. 

 

Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Derularea pe parcursul anului 2011 a Programului de asistenţă tehnică şi înfiinţarea de Consilii 

Comunitare Consultativ la nivelul Comunităţilor Locale,  

 Identificare, scrierea şi implementarea de  proiecte cu finanţare externă 

 Îmbunătăţirea structurii/conţinutului paginii web a instituţiei; administrarea paginii web. 

 Crearea de noi baze de date care să vină în sprijinul realizării evidenţelor, monitorizării şi 

statisticilor. 
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7.2.   SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 Instrumentarea în termen a tuturor dosarelor de instanţă. 

 Modificarea procedurilor de lucru in concordanţa cu noile schimbari legislative 

 

B.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

In cursul anului 2010 Serviciul Juridic si Contencios al D.G.A.S.P.C Timis, a desfasurat  activităţi: 

 redactarea si  sustinerea cauzelor  aflate pe rolul instantelor judecatoresti  (821 dosare) 

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

 vizarea pentru legalitate a actelor de personal (1363 de acte) 

  vizarea pentru legalitate a contractelor individuale de munca noi (23 de acte) 

  vizarea pentru legalitate a actelor aditionale la contractele individuale de munca (429 de acte) 

  vizarea pentru legalitate a deciziilor de incadrare a persoanelor cu handicap          

  si  de acordare/stopare a indemnizatiei ( aprox. 2400 de acte) 

  efectuarea cercetarilor disciplinare prealabile (10 de comisii de cercetare  disciplinara) 

  vizarea notelor justificative de alegere a procedurii de achizitie, dispozitii comisii achizitii, contracte 

achizitii (147 acte) 

  semnarea adeverintelor care atesta calitatea de salariat (c.j.Bianca Belu)- (1178 adev.) 

  avizarea referatelor S.E.D.P.H. ( 20 referate) 

  asistarea minorilor refugiati si intocmirea dosarelor pentru acordarea azilului in Romania (7 dosare) 

 intocmire angajamente de plata 

 formulare raspuns contestatii, sesizari 

 consilierea persoanelor cu probleme sociale  

 eliberare autorizatii de casatorie minori ( 21 dosare ) 

 

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

 16 dosare privind inregistrarile tardive ale nasterii  

 17 dosare avand ca obiect instituire/revocare tutela  

 7dosare avand ca obiect acordare azil minori 

 1 dosar penal  

 4 contestatii la executare 

 

II. Pe rolul Tribunalului Timiş s-au aflat următoarele cauze: 

 124 dosare  de deschidere procedura adoptie 

 51 dosare de incuviintare  a adoptiei 

 15 dosare de incredintare in vederea adoptiei 

 49 litigii de munca/cauze contencios  

 454 dosare pe Legea 272/2004 

 5 dosare ordonanta presedintiala 

 1 dosare anulare adoptie 

 1 dosar contestatie licitatie achizitii 

 1 dosar pretentii 

 

 III. Pe rolul Curtii de Apel Timisoara s-au aflat 11 litigii de munca/cauze contencios şi 1 dosar avand 

ca obiect recurs  la dosare pe Legea 272/2004 

 

IV. Pe rolul Judecatoriei Lugoj s-au aflat 112 dosare avand ca obiect punere sub interdictie. 

 

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Instrumentarea în termen a tuturor dosarelor de instanţă. 

 Modificarea procedurilor de lucru în concordanţa cu noile schimbari legislative. 
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7.3.   SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ŞI SALARIZARE 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 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; 

 Formarea profesionala si perfectionarea personalului din cadrul directiei; 

 Reorganizarea directiei in conformitate cu reglementărilor legale în vigoare     

 

B.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

Asigurarea si gestionarea resurselor umane pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 

 

Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice şi contractuale vacante : 

 Nr 

concursuri 

Nr posturi pentru care s-a 

organizat concurs 

Numar candidati 

înscrişi 

Numar 

candidati admişi 

Total, din care : 9 30 43 28 

Functionari publici 1 1 1 1 

Personal contractual ap 4 4 7 2 

Personal contractual 

centre/complexe 

4 25 35 25 

 

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 : 23 232 87 429 

A. aparat propriu+centre 13 181 84 228 

Functionari publici 1 14 6 13 

Personal contractual ap 2 29 9 60 

Personal contractual 

centre/complexe 

10 138 69 155 

B. Asistenţi maternali 

profesionisti 

10 51 3 201 

 

 1363Dispozitii emise la nivelul directiei: Aparatul propriu/centre/complexe :370+412 şi Asistenti maternali 

profesionisti: 581 

 

Promovarea în grad profesional şi avansarea  salariaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în condiţiile 

legii  

 

Organizareaconcursurilor/examenelor pentru promovarea în grad/ treapta profesională superioară şi reluarea 

activităţi a funcţionarilor publici şi personalului contractual, astfel: 

 Nr concursuri/ 

examene 

organizate, evaluări 

Nr posturi pentru care 

s-a organizat 

concurs/examen 

Număr 

candidiaţi 

Nr. persoane 

declarate 

admise 

Total, din care : 4 15 15 15 

Functionari publici  3 10 10 10 

Personal contractual,  1 5 5 5 

 

Avansare treapta de salarizare a functionarilor publici: 52 persoane 
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Acordarea drepturilor salariale cuvenite salariatilor directiei 

 Reincadrearea personalului directiei conform Legii nr. 330/2009. 

 Stabilirea drepturilor salariale pentru tot personalul directiei incepand cu 01.01.2010 – conform legii nr. 

330/2209 si OUG nr. 1/2010 

 Stabilirea drepturilor salariale prin retragerea salariilor de merit pentru personalul contractual si 

functionarilor publici; 

 Stabilirea drepturilor salariale prin diminuarea salariilor cu 25% conform Legea nr. 118/2010 

 Stabilirea drepturilor salariale a persoanelor nou incadrate in munca; 

Formarea profesionala si perfectionarea personalului din cadrul directiei; 

 In cursul anului 2010, au participat la cursuri de formare si perfectionare profesionala un numar de 174 

persoane. 

Realizarea unei baze de date a personalului din cadrul D. G. A. S. P. C. Timiş  

 In vederea eficientizarii activitatii se urmareste utilizarea aplicatiei de evidenta a resurselor umane 

RUSAL 

Reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş: 

 Reorganizarea centrelor care au costuri /beneficiar/luna foarte mari (atat cheltuieli de personal cat si 

cheltuieli materiale), prin comasarea serviciilor similare, precum si marirea capacitatilor centrelor existente; 

 Desfiintarea centrelor a caror beneficiari se incadreaza in tipuri de servicii diferite si care nu pot fi 

reorganizate conform standardelor (copii cu si fara dizabilitati, precum si adulti in acelasi centru); 

 Gestionarea eficienta a spatiilor/cladirilor din dotare, renuntarea la cladirile a caror folosinta implica 

cheltuieli foarte mari; 

 Externalizarea serviciilor de paza la nivelul intregii directii; 

 Organizarea la nivelul aparatului propriu a activitatii de „management de caz” ca o metodă de 

coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al 

copilului, pentru cresterea calitatii serviciilor sociale oferite;  

 Organizarea la nivelul aparatului propriu a activitatii de evaluare si consiliere psihologica in vederea 

realizarii unei distribuţii eficiente a intervenţiilor psihologice în diferite servicii ale instituţiei atat în functie de 

nevoi, numar de beneficiari dar si de competente;  

 Reducerea numarului de posturi de asistent maternal profesionist de la 750 la 700. 

 

Urmare aplicarii reorganizării situaţia numărului de posturi se prezintă astfel: Nr. persoane concediate : 27 

Structura functiilor Total posturi 

structura  avuta 

Total posturi 

structura aprobata  

Diferente fata de 

structura avuta  

Total posturi, din care : 2154 1838,5 -315,5 

- Aparat propriu 273 293 +20 

- Centre Protectia Copilului 573 353 -220 

- Centre Asistenta Sociala 558 492,5 -65,5 

- Asistenti maternali profesionisti 750 700 -50 

 

Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Finalizarea bazei de date privind evidenţa salariaţilor din cadrul DGASPC Timiş – eficientizarea 

activităţii prin utilizarea aplicaţiei RUSAL. 

 Reîncadrarea si salarizarea personalului în conformitate cu noile prevederi legale în domeniu pentru 

anul 2011. 

 Reorganizarea aparatului propriu în conformitate cu noile prevederi legale. 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE DGASPC Timiş 2010                                                                               49 

 

7.4.  SERVICIUL RELAŢII PUBLICE 

A. Obiective propuse pentru anul 2010 

1. Informarea si sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica sociala, prin: 

 Realizarea materialelor promoţionale- mape de prezentare, CD-uri cu activitatea instituţiei şi centrelor din 

subordine) 

 Organizarea  conferinţelor de presă şi mediatizarea serviciilor instituţiei  prin comunicate de presă   

 Realizarea/ editarea revistei trimestriale 

 Organizarea de mese rotunde, dezbateri, seminarii pe teme legate de problematica socială 

 Participarea la emisiuni radio sau Tv   

 Organizarea de evenimente care marchează  zile internaţionale în domeniul social 

 Realizarea de campanii media (Tv sau presă scrisă) pentru prezentarea unor aspecte pozitive din 

activitatea instituţiei (tineri studenţi, mamele din centrele maternale, poveşti de viaţă a vârstnicilor din 

centre, despre activităţi ocupaţionale, amp). 

2. Informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului, persoanelor cu handicap, 

familiei, prin: 

 Organizarea campaniilor de promovare a drepturilor copilului şi persoanelor cu handicap  propuse în 

Agenda Culturală  şi Distribuirea materialelor promoţionale.   

 

3. Eficientizarea activităţii de soluţionare a solicitărilor/sesizărilor, petiţilor venite din partea instituţiilor 

sau persoanelor fizice, prin implementarea programului de management al documentelor Lotus Notes. 

 

4. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii din centre, conform Agendei Culturale, sau a altor 

evenimente specifice. 

B.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 În cursul anului 2010, activitatea Serviciului Relaţii Publice a constat în următoarele activităţi 

principale: 

 Redactarea a două numere din revista „Şanse egale pentru toţi”, care au fost expediate către diverse 

centre, instituţii, direcţii din ţară, ong-uri din judeţ, ţară sau de peste hotare.  

 Realizarea de materiale promoţionale în vederea promovării unor activităţi ale instituţiei sau a 

drepturilor copilului/persoanelor cu handicap. 

 Mediatizarea activităţii instituţiei prin transmiterea a peste 30 de comunicate de presă. 

 Oferirea de răspunsuri, în scris sau verbal, reprezentanţilor mass-media. S-a răspuns la peste 90 de 

solicitări privind acordarea unor interviuri radio/TV sau furnizarea unor informaţii referitoare la activitatea 

instituţiei.  

 Organizarea de manifestări tradiţionale, 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, 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 2010; aproximativ 70% 

din activităţile propuse pe Agenda Culturală au fost realizate. 

 Formularea de răspunsuri la cele 33 solicitări primite  în baza Legii 544/2001 a liberului acces la 

informaţiile de interes public. 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.   

 Gestionarea audienţelor la conducerea instituţiei: 136 de  persoane au solicitat  audienţe la conducerea 

instituţiei,  din care 53 la directorul general, 23 la directorul general adjunct  protecţia copilului şi 60 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 persoane cu handicap au fost nemulţumite de 

încadrarea în grad de handicap . 
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 Gestionarea activităţii de registratură, care a constat în  primirea, înregistrarea şi transmiterea a peste 74 

000 de documente. În a doua jumătate a anului, în cadrul instituţiei a fost implementat programul de 

management al documentelor Lotus Notes 8, care, în cursul anului viitor, va fi extins şi la celelalte servicii din 

cadrul DGASPC Timiş. 

 Asigurarea protocolului instituţiei şi a bunei desfăşurări a activităţii directorului general şi a directorilor 

adjuncţi. 

 Stabilirea de parteneriate cu diverse instituţii, ONG-uri, persoane fizice, voluntari care s-au implicat în 

sprijinirea activităţilor instituţiei sau a centrelor din subordine. 

 Colaborarea cu mai mulţi sponsori/donatori, care au sprijinit buna derulare a diverselor acţiuni. 

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Continuarea activităţii de informare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica 

sociala. 

 Informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile categoriilor de beneficiari ai 

DGASPC Timiş. 

 Continuarea implementării programului Lotus Notes 8 la nivelul întregii instituţii şi eficientizarea 

activităţii de registratură/management al documentelor. 

 Organizarea de evenimente specifice pentru beneficiarii din centre. 
 

 

7.5.   MANAGER PUBLIC 

 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 Continuarea implementării CAF (Common Assessment Framework) Cadrul comun de auto evaluare în 

instituţiile publice 

 Elaborarea Planului de măsuri CAF 

 Implementarea  Planului de măsuri CAF 

 Realizarea conferinţei în cadrul Programului TAIEX 

 Implementarea subproiectului SHARE IT -  Realizarea unui studiu privind identificarea nevoilor 

copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate şi ale tinerilor emigranţi români în ceea ce 

priveşte utilizarea sistemelor TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, in engl. ICT) ca instrument 

în promovarea incluziunii sociale 

 Identificarea de bune practici în domeniul utilzării sistemelor ICT în promovarea incluziunii sociale a 

grupurilor vulnerabile 

 Realizarea evaluării semestriale pentru perioada ianuarie – iunie 2010 

 Realizarea Planificării anuale a obiectivelor Direcţiei pentru anul 2010 

 Elaborarea Planului Anual de Management 2010 

 

B.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 Evaluarea obiectivelor Planului anual de management  al Direcţiei pentru anul 2010 

 Planul anual de management a fost elaborat și aprobat de conducerea instuției. 

 A fost elaborat Planul de măsuri CAF în urma consultării unui grup de lucru format în acest scop, din 

persoane din cadrul instituției. 

 Planul astfel elaborat, a fost supus consultării angajațiilor instituției și aprobării conducerii instituției. 

 Evalurea Planului anual de management pentru perioada ianuarie – iunie 2010 a fost realizată și 

înaintată conducerii institutiei. 

 Realizarea evaluării semestriale pentru perioada iulie – decembrie 2010 

 Ca parte a Shareit a fost organizata conferinta “Shareit pentru incluziune socială“.A fost implementat 

proiectul pilot “Scrisoare digitală către părintii mei”. Participarea la întâlnirile de lucru ale partenerilor 

în cadrul subproiectului. 

 A fost realizat un studiu privind copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinatate. Studiul a fost 

contractat Facultătii de Sociologie si Psihologie din cadrul Universității de Vest, ca parte a 

implementării subproiectului Shareit. Implementare unui proiect pilot “small pilot” în domeniul 

incluziunii sociale a copiilor ai căror părinti sunt plecati la muncă în străinătate folosind sistemele 
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ICT.Elaborarea de recomandări de politici locale/regionale în domeniul utilizării sistemelor ICT ca 

mijloc de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

 

 Membrii ai echipei de implementare au participat la întâlnirile partenerilor programate în cadrul 

implementării subproiectului 

Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Continuarea implementării CAF (Common Assessment Framework) Cadrul comun de auto evaluare în 

instituţiile publice 

 Implementarea  Planului de măsuri CAF 

 Continuarea implementărea subproiectului SHARE IT 

 Realizarea unui studiu online privind tinerii emigranţi români și sistemele TIC (Tehnologia Informaţiei 

şi Comunicării, in engl. ICT) ca instrument în promovarea incluziunii sociale 

 Identificarea de bune practici in domeniul utilzarii sistemelor ICT in promovarea incluziunii sociale a 

grupurilor vulnerabile 

 Elaborarea de recomandări de politici locale/regionale în domeniul utilizării sistemelor ICT ca mijloc de 

promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

 Participarea la întâlnirile de lucru ale partenerilor în cadrul subproiectului 

 Diseminarea rezultatelor subproiectului Shareit 

 Implementarea Planului de măsuri CAF se va face după aprobarea acestuia de către Directorul general 

 Elaborarea planului anual de management pentru anul 2011 

 Continuarea implementării controlului intern. 
 

7.6. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Beneficiarii rezultatelor în urma desfăşurării activităţilor de audit în anul 2010:  

 Rodica Negrea – director general al DGASPC Timiş 

 Complexul de Servicii Specializate pemtru Readaptare şi Reabilitare Socială Timişoara  

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova  

 Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale şi Profesionale a Tinerilor Timişoara  

 

 A.Obiectivele misiunilor pentru anul 2010 au fost :  

Conform Planului de Audit pentru anul 2010 s-au iniţiat un număr de 6 misiuni de audit din care 3 s-au  

finalizat. În cadrul acestora s-a urmărit implementarea recomandărilor enunţate în urma controalelor, 

verificarea cheltuielilor efectuate de  structurile subordonate D.G.A.S.P.C. Timiş pentru serviciile 

asigurate beneficiarilor 

 

 Modul de furnizare a serviciilor sociale pentru urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor 

 Verificarea cheltuielilor suportate de DGASPC Timiş pentru serviciile asigurate beneficiarilor 

complexului  

 Efectuarea verificărilor pentru stabilirea conformităţii scripticului cu fapticul în gestiunile de mijloace 

fixe şi obiecte de inventar (se vor verifica principalele obiecte de inventar ţinându-se cont de 

consumurile mari din punct de vedere calitativ şi valoric) 

 Urmărirea implementării recomandărilor enunţate în urma controalelor desfăşurate în cursul anului 2009 

 Verificarea donaţiilor/sponzorizărilor înregistrate în cursul anului 2009, respectiv 2010 până în prezent  

 Constituirea veniturilor 

 Implementarea măsurilor corective dispuse de alte organe de control 

B. Principalele activităţi desfăşurate : misiuni de audit 

 Pe lângă misiunile de audit s-au mai desfurat următoarele activităţi :  

 actualizare fişe individuale de post 

 actualizare proceduri interne de lucru  

 implementare recpmandări ale CJT şi UCAAPI 

 

C.Obiective propuse pentru anul 2011: conform planului de audit pe anul 2011. 
7.7.COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ŞI  MUNCĂ 
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A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

 Obiectivul principal al Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru anul 2010 a constat în 

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.).  

 

B.Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 
1.S-au întocmit raportul privind starea de sănătate a angajaţilor D.G.A.S.P.C. Timiş şi raportul privind 

situaţia concediilor medicale pe anul 2009, raportul de activitate al compartimentului, lista internă cu E.I.P., plan de 

prevenire şi protecţie, tematici de instruire, etc.; 

2.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); 

3. -a participat şi s-au prezentat actele necesare la controalele efectuate de către Inspectoratul de Politie 

Sanitară şi Medicină Preventivă (Sanepid) Timişoara, obţinându-se totodată şi revizarea autorizaţiei sanitare de 

funcţionare pentru aparatul propriu 

4.S-au elaborat şi reactualizat actele de autoritate specifice activităţilor de securitate  şi sănătate în muncă şi 

situaţiilor de urgenţă, obţinându-se totodată şi CERTIFICATUL CONSTATATOR care atestă că s-a înregistrat 

declaraţia pe propria răspundere conform căreia D.G.A.S.P.C.Timiş îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice 
securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea declarată, conform noii organigrame valabile în urma restructurării din 

luna iulie 2010; 

5.S-a colaborat la organizarea concursurilor prin care au fost angajaţi medicul de intreprindere şi alt personal de 
specialitate, conform competenţelor persoanelor angajate în cadrul compartimentului ; 

6.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 participat la instruiri organizate de I.S.U. Banat al judeţului Timiş; 

7.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; 

8. Medicul de intreprindere prin colaborare cu servicii medicale abilitate au evaluat starea de sănatate 

a tuturor angajaţilor D.G.A.S.P.C. Timiş, în urma căreia s-a întocmit raportul privind starea de sănătate a 

acestora şi s-a efectuat analiza riscurilor la locul de muncă din punct de vedere al sănătaţii. 
9.S-au efectuat instructaje introductiv-generale, consultaţii şi consultanţă pe probleme medicale, de SSM şi pentru 

SU, încheindu-se astfel un număr de aproximativ 1200 de fişe de aptitudine şi aflându-se în lucru încă aproximativ 100 

dosare medicale; 

10.S-au efectuat instructajele periodice pentru conducătorii locurilor de muncă şi s-au organizat exerciţii practice 
de evacuare la centre; 

11.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; 

12.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 (pentru cei angajaţi în această 

perioadă, inclusiv asistenţilor maternali atestaţi sau reatestaţi pe parcursul anului); 
13.S-au întocmit documentele necesare obţinerii autorizaţiei P.S.I. pentru noul centru de la Ciacova, precum şi o 

serie de alte documente necesare unei bune desfăşurări a activităţii de prevenire în cadrul direcţiei; 

14.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; 

15.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.); 

16.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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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17.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. 

18.S-a realizat ignifugarea structurilor combustibile din alcătuirea construcţiilor, conform normelor în vigoare, 

la toate obiectivele din cadrul instituţiei pentru care a expirat termenul de valabilitate a acestor lucrări ; 

19.S-a continuat procesul de verificare şi actualizare a fişelor individuale de instructaj, inclusiv pentru asistenţii 
maternali profesionişti, reactualizându-se instrucţiunile proprii privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă; 

20.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; 

21.S-a participat la controale interne privind fluxul medicamentelor şi igiena alimentaţiei în centrele din cadrul 

direcţiei, precum şi la acţiunea de vaccinare împotriva gripei sezoniere ; 
22.S-au întocmit toate documentele solicitate la nivelul instituţiei, precum şi de către organele competente care 

supraveghează şi controlează activitatea specifică acestui compartiment;   

 

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 
 îmbunătăţirea colaborării cu centrul medical de medicina muncii pentru o mai bună urmărire a dosarelor medicale 

ale angajaţilor, putându-se lua, astfel, cele mai bune măsuri în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a 
personalului angajat; 

 realizarea la timp a instructajelor periodice şi îmbunătăţirea materialelor de instructaj; 

 reevaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la nivelul direcţiei, în vederea aplicării celor mai bune măsuri 
pentru prevenirea oricărui incident periculos; 

 verificarea şi completarea, acolo unde este cazul, a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor şi prevenire a 

situaţiilor de urgenţă; 

 intensificarea controalelor interne şi a exerciţiilor practice; 
 îmbunătăţirea colaborării cu organele abilitate, respectiv I.T.M. Timiş, I.S.U. Banat Timiş Direcţia de Sănătate 

Publică Timiş, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului şi aplicarea măsurilor adecvate pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul direcţiei, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă 
(incendii, inundaţii, cutremure, explozii, etc.).  
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8. SERVICII ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 

8.1.   SERVICIUL BUGET FINANCIAR 

 

În perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2010 Serviciul Financiar Buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiş, 

având în componenţă un şef serviciu, 2 consilieri, 8 inspectori şi o casieră, la care începând cu 01.07.2010 s-

au adaugat 1 inspector si 3 referenti.  

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

- 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. 

 

B.Activităti  desfăşurate şi rezultatele obţinute 

- s-a asigurat execuţia bugetară cu privire la necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul aprobat pentru anul 2010. 

- S-a asigurat evidenţa tuturor operaţiunilor financiare derulate prin casierie şi Bănci pentru toate  conturile 

prin care se derulează programele de finanţare externă conform bugetelor aprobate. 

Pentru anul 2010 instituţia a avut prevăzut şi aprobat un buget de venituri şi cheltuieli în valoare totală de 

141.198.000 lei  şi a efectuat plăţi în valoare totală de  128.450.187,63 lei. 

 

- 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 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; 

Toate activităţile s-au desfăşurat cu respectarea normelor legale în vigoare, a dispoziţiilor interne, luându-se 

măsurile necesare şi oportune pentru îmbunătăţirea modului de lucru şi de îndeplinire a sarcinilor.  

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

 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 
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8.2.   SERVICIUL CONTABILITATE 

Serviciul Contabilitate evidenţiază fenomenul economic conform contabilităţii de angajament, astfel încât 

tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute în momentul producerii acestora şi nu pe măsură plăţii sau 

achitării obligaţiilor instituţiei pentru produsele aprovizionate, lucrările executate sau serviciile prestate de 

terţi. 

 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 

• înregistrarea in contabilitate a elementelor de activ, a creanţelor şi 

datoriilor, a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile  

clasificaţiei bugetare, în funcţie de modul de finanţare al cheltuielilor, precum şi a tuturor documentelor pe 

baza cărora s-au efectuat plăţi din bugetul aprobat; 

• întocmirea balanţei de verificare precum şi a registrelor de contabilitate obligatorii respectiv Registrul – 

jurnal, Registrul – inventar şi Cartea mare. 

• elaborarea pentru reflectarea situaţiei patrimoniale şi financiare a D.G.A.S.P.C. Timiş dărilor de seamă 

contabile sau situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului de execuţie bugetară, şi 

anexele aferente acestora, conform normelor în vigoare. 

 

B.Activităti  desfăşurate şi rezultatele obţinute 

 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, fonduri externe şi fondul de rulment 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, fonduri externe şi fondul de rulment aferente Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Timiş - distinct pentru fiecare 

Complex de servicii Specializate sau Centru de Plasament în parte. 

 Evidenţa angajamentelor bugetare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Drepturilor Copilului Timiş şi evidenţa tuturor contractelor derulate la nivelul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Timiş. 

 Efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti pentru hrana şi 

drepturile materiale ( Legea 326 ) ale copiilor aflaţi în plasament la aceştia. 

 

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

• Întocmirea balanţei de verificare, şi a balanţei analitice, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi 

anuale, evidenţa tuturor documentelor contabile aferente întregii activiţăţii derulate la nivelul D.G.A.S.P.C. 

Timiş  conform legii contabilităţii şi normelor specifice, pentru reflectarea situaţiei patrimoniale şi financiare a 

D.G.A.S.P.C. Timiş. 

• Evidenţa registrelor de contabilitate obligatorii, şi anume: Registrul – jurnal, Registrul – inventar şi 

Cartea mare. 

• Realizarea dărilor de seamă contabile sau a situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi situaţia 

contului de execuţie bugetară, şi anexele aferente acestora conform normelor şi legislaţiei în vigoare. 
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8.3.SERVICIUL TEHNIC ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

A.Obiective propuse pentru anul 2010: 
 Elaborarea unui Plan de Reparaţii şi Întreţinere, la locaţiile aparţinătoare DGASPC Timiş pentru: 

- Clădiri şi toate suprafeţele construite din patrimoniu, precum şi spaţiile verzi, căile de acces pietonale sau 

carosabile, precum şi spaţiile de parcare 
- Instalaţiile electrice, sanitare, canalizare, termice, gaze şi ventilaţie atât din interiorul clădirilor cât şi a celor 

exterioare. 

- Asigurarea de consumabile şi materiale igienico-sanitare în timp util. 
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a întregului parc auto din dotare prin efectuarea de revizii, reparaţii, 

dotări funcţie de anotimp, asigurări, etc. 

- Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor proprii, atât prin intermediul oamenilor din aparatul propriu, cât şi prin 

intermediul unor firme autorizate cu scopul de a asigura un consum raţional de utilităţi precum şi o exploatare corectă a 
sistemelor tehnice care asigură utilităţile. 

B.Activităti  desfăşurate şi rezultatele obţinute 
 Efectuarea tuturor activităţilor din Planul de Reparaţii şi Întreţinere planificate şi urgenţe, cât şi asigurarea 

materialelor necesare bunei funcţionări a instituţiei,  

 Clarificări ale situaţiilor juridice pentru o parte din clădirile şi terenurile date în administrare D.G.A.S.P.C. Timiş, 

 Asigurarea infrastructurii necesare pentru aplicarea Legii nr. 132/2010, privind obligativitatea colectării 

selective a deşeurilor în instituţiile publice, 

 s-a reuşit finalizarea  tuturor lucrărilor de reparaţii propuse şi chiar suplimentarea unora. 
 Asigurarea infrastructurii necesare pentru aplicarea Legii 16/96 a Arhivelor Naţionale.  

C.Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Începerea lucrărilor de izolare termică a unor clădiri în scopul reducerii consumurilor energeticeâ  

 Intervenţia asupra unor clădiri expertizate care au problem de rezistenţă, încadrate în diferite grade de risc seismic 
 Externalizarea unor mentenanţe. 

 

8.4.SERVICIUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

A.Obiectivele propuse pentru 2010 ; 
a. îndeplinirea planului achiziţiilor publice pe 2010 în vederea asigurării desfăşurării activităţii în bune condiţii; 

b. îndeplinirea planului investiţiilor publice pe 2010 în vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul Strategiei de 

dezvoltare a DGASPC Timiş. 

B.Activităti  desfăşurate şi rezultatele obtinute 
 Planul anual de investiţii al instituţiei a fost realizat în proporţie de 100%.  

 În perioada 01.11.2009 – 30.11.2010 Serviciul Investiţii si Achiziţii Publice a elaborat planul achiziţiilor pentru 
anul 2010, planul investiţiilor pentru anul 2010, a întocmit documentaţiile de atribuire şi a finalizat procedurile pentru 

atribuirea contractelor de: alimente, materiale de igiena şi curaţenie, scutece, îmbracaminte, cazarmament, incălţaminte, 

combustibili pentru încalzire, tonere, birotică-papetărie, servicii de reparare a calculatoarelor, servicii de întreţinere baze 
de date şi software, servicii de eliminare a deşeurilor, precum şi contracte aferente listei de investiţii pe anul 2010 cum 

ar fi servicii de proiectare ,  studii de fezabilitate, lucrări, alte achiziţii de obiecte de inventar, achiziţii în cadrul derulării  

proiectului ”Locuinţe protejate Lugoj”.   

 Personalul din cadrul serviciului a participat in condiţiile legii in comisiile de evaluare a ofertelor sau în alte 
comisii în care a fost nominalizat. 

 În perioada analizată, au fost încheiate conform prevederilor O.U.G. 34/2006 modificată şi actualizată, un nr. de 

81 de contracte ca rezultat al aplicării legislaţiei achiziţiilor publice, alte convenţii şi acte adiţionale, fişe ale invesţiilor, 
diverse rapoarte. 

 Alte activităţi desfăşurate în cadrul serviciului 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 

 

C.Obiectivele propuse pentru 2011; 

a. îndeplinirea planului achiziţiilor publice pe 2011 în vederea asigurării desfăşurării activităţii în bune condiţii; 
b.îndeplinirea planului investiţiilor publice pe 2011 în vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul Strategiei de 

dezvoltare a DGASPC Timiş. 
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9. LIMITE / CONSTRÂNGERI / OBSTACOLE 

  
 În perioada raportată activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timiş 

s-a centrat pe indeplinirea obiectivelor din Planul de Management , însă în cursul anului 2010, acţiunile 

instituţiei în vederea creşterii calităţii serviciilor au întâmpinat  şi constrângeri şi limitări datorate noii 

legislaţii care a redus foarte mult bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.  

 

În acelaşi timp limitările în ceea ce priveşte blocarea posturilor vacante cât şi reducerea numărului 

acestora prin restructurarea şi reorganizarea instituţiei noastre dar şi la nivelul comunităţilor locale din judeţ, 

unde are loc intervenţia primară, au fost factori care au determinat îngreunarea oferirii de servicii 

beneficiarilor atât la nivelul specialiştilor din instituţia noastră cât şi la nivel de judeţ.  

 

Considerăm că se impune sublinierea faptului că in domeniul asistenţei sociale interventia la nivel 

micro şi macro-social trebuie corelată de toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, însă în cursul anului 2010 

majoritatea instituţiilor şi autorităţilor au suferit reorganizări si restructurări, deoarece obiectivul final este 

constructia unui sistem de asistenta sociala care sa implice servicii de calitate organizate in proximitatea 

beneficiarilor la cele mai mici costuri. 

 

10.CONCLUZIILE ACTIVITĂŢII DIN ANUL 2010 
 

În anul 2010 pe fondul crizei economice, prin scăderea accentuată a veniturilor, 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 măsură de protecţie .Astfel în anul 2010 în cadrul instituţiei noastre :  

 

1. În vederea promovării serviciilor oferite de către DGASPC Timis s-au organizat mai multe conferinţe de 

presă şi au fost transmise presei 30 de comunicate de presă, care promovau acţiunile instituţiei, 90 solicitări 

de interviuri radio/TV şi au fost redactate două numere din revista „Şanse egale pentru toţi”. 

2. În cursul anului 2010 s-au încheiat un număr de 44 convenţii/ protocoale şi parteneriate  cu 

colaboratori din ţară cât şi externi. 

3. În ultimii 6 ani numărul copiilor aflaţi în centrele de plasament din subordinea instituţiei a fost in 

continuă scădere, insă în anul 2010, pe fondul crizei economice foarte accentuate, a crescut cu 56 numărul 

copiilor ocrotiţi în sistem rezidenţial. 

4. S-a redus cu 77 numărul copiilor pentru care s-a  instituit o măsura de protectie specială-plasament la 

familia extinsă/substitutivă;  

5. A scăzut  cu 23 numărul copiilor aflaţi la asistenţi maternali profesionişti,   

6. Faţă de anul 2009 cand au fost 49 de copii abandonaţi în 2010 au fost înregistraţi 42 de copii astfel a 

scăut cu 7 numărul copiilor părăsiti/abandonaţi/în maternităţi şi unităţi sanitare , 

7. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 28/13.03.2010, urmare reorganizării întregii instituţii  

8. s-a redus numărul de centre pentru copii de la 9  la un număr de 7 centre, 

9. s-a redus cu 315  numărul de posturi din structura instituţiei de la 2154 în nov 2009 la 1838,5 în nov 

2010, din care 50 de posturi asistenţi maternali profesionişti. 

10. S-au externalizat serviciile de pază. 

11. S-au creat un număr de 4 baze noi de date pentru eficientizarea realizării statisticilor şi monitorizarii 

cazurilor instrumentate cât şi un sistem de înregistrare şi urmărire a documentelor prin programul Lotus. 

12. S-a elaborat „Diagnoza problemelor sociale la nivelul judeţului Timiş” şi au avut loc 35 de întâlniri 

cu reprezentanţii primărilor judeţului Timiş. 

13. Chiar dacă anul 2010 a fost unul foarte restrâns bugetar instituţia a reuşit să realizeze în 

proporţie de 100% Planul anual de investiţii. 

14. S-a asigurat funcţionarea la parametri optimi a patrimoniului aflat în administrare prin realizarea 

planului de reparaţii şi întreţinere a acestora.  

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE DGASPC Timiş 2010                                                                               58 

 

 

 
OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2011 

 

 

1) Creşterea calităţiii serviciilor oferite pentru îndeplinirea standardelor de calitate prin îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea reţelei de servicii sociale 

2) Promovarea şi dezvoltarea unui sistem coerent de asistenşă socială în vederea combaterii excluziunii 

sociale şi creşterii calităţii vieţii tuturor persoanelor aflate în dificultate, 

3) Implementarea proiectelor câştigate şi Accesarea de noi fonduri extrabugetare, 

4) Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, serviciilor sociale oferite şi a programelor derulate, 

5) Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială, 

6) Reducerea numărului de copii părăsiti în maternităţi şi unităţi sanitare, 

7) Reorganizarea instituţiei şi restructurarea centrelor rezidenţiale din subordine, 

8) Crearea de baze de date în vederea monitorizării facile a cazuisticii,  

9) Acordarea, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, a drepturilor şi facilităţilor pentru toate categoriile de 

persoane aflate în dificultate, 

10) Îmbunătăţirea relaţiei cu primăriile prin implementarea programului de „Asistenţă tehnică şi 

coordonare metodologică a primăriilor” . 

11) Îndeplinirea Planului de Investiţii şi asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru buna 

funcţionare a întregii instituţii. 

12) Asigurarea funcţionării la parametri optimi a patrimoniului aflat în administrare prin realizarea 

planului de reparaţii şi întreţinere a acestora.  

13) Implementarea Cadrului Comun de Auto-Evaluare (CAF). 

14) Implementarea planului de restructurare a centrelor de capacitate mare pentru adulţii cu 

handicap neuropsihic.  

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

  Rodica NEGREA 

 

 

 

 

 

 

        Director General Adj.                       Director General Adj.             Director General Adj. 

          Protecţia Copilului                              Asistenţă Socială                        Economic 

           Aurelia ANCIU                                   Dana ILCĂU                           Mariana Popa 
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 11. CONVENŢII / PROTOCOALE DE COLABORARE 

Nr.crt 
Partener 
 

Obiectul convenţiei/ protocolului 

 
Copii/tineri 
 

1.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul de zi pentru copii „Pater Berno” 

Bacova 

DGASPC – nr.73798/17.12.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii proveniţi 

din familiile aflate în dificultate  

(17.12.2009-17.12.2010) 

2.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” –  

Centrul de zi pentru copiii cu dizabilităţi „Sf. 

Maria” Carani 

DGASPC – nr.74490/22.12.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii proveniţi 

din familiile aflate în dificultate  

(22.12.2009-22.12.2010) 

3.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul de tip Rezidenţial Dudeştii Noi 

DGASPC – nr.74491/22.12.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii proveniţi 

din familiile aflate în dificultate  

(22.12.2009-22.12.2010) 

4.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul de tip Rezidenţial Peciu Nou 

DGASPC – nr.74492/22.12.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii proveniţi 

din familiile aflate în dificultate  

(22.12.2009-22.12.2010) 

5.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul de zi pentru copii Nădrag 

DGASPC – nr.74493/22.12.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii proveniţi 

din familiile aflate în dificultate  

(22.12.2009-22.12.2010) 

6.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul de zi pentru copiii de etnie rromă 

Periam 

DGASPC – nr.74494/22.12.2009  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii proveniţi 
din familiile aflate în dificultate, provenind din familii de 

etnie rromă  

(22.12.2009-22.12.2010) 

7.  Kinderzukunft – Fundaţia „Rudolf Walter”, 

Filiala Timişoara 

DGASPC – nr.331/05.01.2010  

- reinserţia socio-profesională a tinerilor care se pregătesc să 
părăsească sistemul de protecţie socială 

(05.01.2010-05.01.2011) 

8.  Fundaţia „Rudolf Walter” – Serviciul 

Rezidenţial 

DGASPC – nr.4771/26.01.2010  

- asigurarea de servicii de calitate pentru copiii proveniţi din 
familii aflate în dificultate  

(26.01.2010-26.01.2011) 

9.  „Rudolf Walter” – Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă în vederea reinserţiei socio-

profesionale 

DGASPC – nr.4772/26.01.2010  

- asigurarea de servicii de calitate pentru copiii proveniţi din 

familii aflate în dificultate  
(26.01.2010-26.01.2011) 

10.  „Rudolf Walter” – Locuinţe protejate „Casa 

tinerilor” 

DGASPC – nr.8368/10.02.2010  

- sprijinirea tinerilor care provin din sistemul de protecţie a 
copilului  

(10.02.2010-10.02.2011) 

11.  Asociaţia „Contact counseling and care” 

DGASPC – nr.12989/25.02.2010  

- promovarea drepturilor copilului şi susţinerea copiilor aflaţi 
în dificultate, prin activităţi diverse 

(25.02.2010-31.12.2010) 

12.  Primăria Găvojdia (C.R.R.N. Găvojdia) 

DGASPC – nr.13579/01.03.2010  

- promovarea drepturilor copilului şi susţinerea copiilor aflaţi 

în dificultate prin activităţi diverse 
(01.03.2010-01.03.2011) 

13.  Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” Lugoj 

(C.R.R.N Găvojdia) 

DGASPC – nr.13581/01.03.2010  

- promovarea drepturilor copilului şi susţinerea copiilor aflaţi 

în dificultate prin activităţi diverse 

(01.03.2010-01.03.2011) 

14.  Şcoala cu clasele I-VIII „Anişoara Odeanu” 

Lugoj (C.R.R.N. Găvojdia) 

DGASPC – nr.13580/01.03.2010  

- promovarea drepturilor copilului şi susţinerea copiilor aflaţi 

în dificultate prin activităţi diverse 

(01.03.2010-01.03.2011) 

15.  Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia 

Timişoara 

DGASPC – nr.13465/01.03.2010  

- asigurarea condiţiilor de calitate pentru beneficiarii 
Centrului pentru victimele violenţei în familie (01.03.2010-

01.03.2011) 
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16.  Mitropolia Banatului şi 

Asociaţia Familială Anti-Hiv/SIDA „Speranţa 

în viitor” 

DGASPC – nr.13418/01.03.2010  

- sprijin comunitar pentru copiii şi familiile copiilor infectaţi 

cu Hiv/SIDA  
(01.03.2010-01.03.2011) 

17.  Mitropolia Banatului şi 

Fundaţia „Filantropia” 

DGASPC – nr.14088/02.03.2010  

- asigurarea de servicii de calitate în cadrul Centrului pentru 
Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor 

Traficate 

(01.03.2010-01.03.2011) 

18.  Asociaţia „Salvaţi copiii” Filiala Timiş 

DGASPC – nr.17260/17.03.2010  

- acţiuni de informare cu privire la infecţia cu HIV/SIDA şi a 
prevenirii acesteia în Complexul de Servicii Specializate de 

Readaptare şi Reabilitare Timişoara  

(17.03.2010-01.06.2010) 

19.  Fundaţia „Time for Children” 

DGASPC – nr.18200/22.03.2010  

- susţinerea cursurilor de formare profesională continuă a 
asistenţilor maternali profesionişti 

(01.04.2010-01.04.2012) 

20.  AEC „Isus Speranţa României” 

DGASPC – nr.23069/16.04.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 
pentru copiii aflaţi în dificultate, precum şi pentru 

instrumentarea dosarelor administrative, în vederea aplicării 

măsurilor de protecţie specială (26.03.2010-26.03.2011) 

21.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul rezidenţial pentru copii Petroasa 

Mare 

DGASPC – nr.24021/21.04.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 
pentru copiii aflaţi în dificultate, precum şi pentru 

instrumentarea dosarelor administrative, în vederea aplicării 

măsurilor de protecţie specială (21.04.2010-21.04.2011) 

22.  Asociaţi Pro Socio Timişoara 

(C.R.R.N.C.H. Timişoara) 

DGASPC – nr.34932/08.06.2010  

- îmbunătăţirea vieţii copiilor instituţionalizaţi (în 
C.R.R.N.C.H. Timişoara)  

(08.06.2010-08.06.2011) 

23.  Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative – Inspectoratul General al 

Poliţiei Române – Secţia Regională de Poliţie 

Transporturi Ferate Timişoara 

DGASPC – nr.35732/10.06.2010  

- conlucrare şi mobilizare în vederea creşterii operativităţii în 
intervenţie pentru cazurile în care sunt implicaţi minori care 

trăiesc în stradă, identificaţi în tren sau spaţiul gării  

(10.06.2010-10.06.2011) 

24.  Fundaţia „Prossimo Tuo” Remetea Mare 

DGASPC – nr.40401/05.07.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii aflaţi în dificultate, precum şi instrumentarea 

dosarelor administrative  
(05.07.2010-05.07.2011) 

25.  Fundaţia „Siguranţa pentru copii în 

România” Checea Mare 

DGASPC – nr.43343/20.07.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii proveniţi din familiile aflate în dificultate 

(20.07.2010-20.07.2011) 

26.  Asociaţia „Salvaţi copiii” Filiala Timiş, prin 

Centrul de Consiliere pentru Părinţi 

DGASPC – nr.44638/27.07.2010  

- dezvoltarea de servicii de parenting în România şi 

îmbunătăţirea calităţii îngrijirii pentru copii aflaţi în situaţii 

de risc 

(27.07.2010-27.07.2011) 

27.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Casa „Mamă Copil” Timişoara 

DGASPC – nr.57120/27.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 

acestor copii  
(24.09.2010-24.09.2011) 

28.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul rezidenţial pentru copiii cu 

dizabilităţi „Casa Izvorul Vieţii” 

DGASPC – nr.57119/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 

acestora 
(29.09.2010-29.09.2011) 

29.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Sf. 

Maria” Carani 

DGASPC – nr.57118/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 

acestora 
(29.09.2010-29.09.2011) 

30.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centru de zi pentru copii „Pater Berno” 

Bacova 

DGASPC – nr.57117/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 
acestora 

(29.09.2010-29.09.2011) 
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31.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” - 

Centrul de zi pentru copii de etnie rromă 

Periam 

DGASPC – nr.57116/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 
acestora 

(29.09.2010-29.09.2011) 

32.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” – 

Centru de zi pentru copii Nădrag 

DGASPC – nr.1149/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 
pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 

acestora 

(29.09.2010-29.09.2011) 

33.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” –  

Centru rezidenţial pentru copii din Petroasa 

Mare 

DGASPC – nr.57114/24.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 
pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 

acestora 

(24.09.2010-24.09.2011) 

34.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” –  

Centru rezidenţial pentru copii „Casa Sf. 

Nicolae” Peciu Nou 

DGASPC – nr.57113/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 
pentru copiii aflaţi în dificultate şi instrumentarea dosarelor 

acestora 

(29.09.2010-29.09.2011) 

35.  “Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara” –  

„Casa Maria Apostolilor” adăpost pentru 

femei, victime ale violenţei în familie 

DGASPC – nr.57112/29.09.2010  

- unirea eforturilor pentru asigurarea unor servicii de calitate 

pentru femeile aflate în dificultate şi pentru copiii acestora 

(29.09.2010-29.09.2011) 

36.  Asociaţia „Speranţa pentru copii” Braşov 

DGASPC – nr.54962/20.09.2010  

- acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii din Centrul de 

Primire în Regim de Urgenţă Timişoara 

(29.09.2010-29.09.2011) 

37.  Societatea pentru Copii şi Părinţi – SCOP 

Timişoara 

DGASPC – nr.57886/01.10.2010  

- informarea beneficiarilor Adăpostului de Zi şi de Noapte 
pentru copiii străzii şi ai Serviciului de Primire în Regim de 

Urgenţă cu privire la fenomenul traficului de persoane 

(01.10.2010-01.10.2011) 

38.  Asociaţia Babel Education Timişoara 

DGASPC – nr.64112/01.11.2010  

- program educaţional de încurajare a lecturii, destinat 

copiilor din centre de plasament, de la asistenţi maternali sau 

aflaţi în plasament la familii  

(01.11.2010-01.11.2011) 

39.  Fundaţia Umanitară „Râul Vieţii” Corneşti 

DGASPC – nr.65651/09.11.2010  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi instrumentarea dosarelor administrative ale 

copiilor în vederea aplicării măsurilor de protecţie specială 
care se instituie în urma acordului mamei sau la 

recomandarea Centrului Maternal din cadrul Fundaţiei 

(09.11.2010-09.11.2011) 

40.  Asociaţia „Lions Club Diamond” Timişoara 

DGASPC – nr.65562/09.11.2010  

- depistarea precoce a deficienţelor de vedere şi oferirea 
gratuită a ochelarilor pentru copii, de 4-7 ani, care provin din 

sistemul de îngrijire de tip rezidenţial 

(09.11.2010-09.11.2011) 

41.  Fundaţia EOS România Filiala Timişoara 

DGASPC – nr.65804/10.11.2010  

- integrarea socio-profesională a tinerilor care beneficiază de 
măsură de plasament în serviciu rezidenţial/asistenţă 

maternală/familii de plasament 

(10.11.2010-10.11.2011) 

42.  Fundaţia „Clementina” Lugoj 

DGASPC – nr.68075/22.11.2010  

- cazarea tinerei Nache Lidia Manuela asistată a Fundaţiei 

Clementina, în CSIFP Timişoara şi acordarea serviciilor de 

specialitate pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii ei 

(an şcolar 2010-2011) 

43.  Colegiul Naţional „C.D. Loga” Timişoara 

DGASPC – nr.68803/24.11.2010  

- activităţi de voluntariat pentru centrele de asistenţă socială 

şi protecţia copilului din Judeţul Timiş (în special Centrul de 

Primire în Regim de Urgenţă – str. Damşescu Timişoara) 
(24.11.2010-24.11.2011) 

44.  DGASPC Mehedinţi 

DGASPC – din/01.10.2010  

- cazarea tânărului Giubelean Claudiu, (student la Educaţie 

Fizică şi Sport Timişoara, anul II), la CSIFP Timişoara 

(anul universitar 2010-2011) 
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11. REPREZENTĂRI GRAFICE 

COPII OCROTIŢI DE DGASPC TIMIŞ 
ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 

N
r.

cr
t 

. 

Centrul-Complexul 

 
30.11.2009 

 
Intrări 

 
Ieşiri  

30.11.2010 

1.  Centru de Primire în Regim de Urgenţă 

Timişoara 46 305 300 51 

2.  Centru pentru Sprijinirea Integrării Familiale şi 

Profesionale a Tinerilor Timişoara 
33 18 13 38 

3.  Centru de Plasament Lugoj 67 32 20 79 

4.  Centru de Plasament Găvojdia 74 29 13 90 

5.  Centru de Plasament pentru Copilul cu 

Dizabilităţi Recaş 
72 44 33 83 

6.  Centru de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Copii Timişoara  
38 23 12 49 

7.  Centru de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj  

46 20 26 40 

8.  TOTAL 376 471 417 430 
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ADULŢI OCROTIŢI DE DGASPC TIMIŞ 

ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 
 

Centrul-Complexul 30.11.2009 Intrări Ieşiri 30.11.2010 

1. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Lugoj 

52 29 1 80 

2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj 

60 26 0 86 

3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică nr.1 Găvojdia 

324 15 29 310 

4. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova 158 12 68 102 

5. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş 40 7 9 38 

6. Centru pentru Persoane cu Handicap 

Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova 

0 61 24 37 

7. Centrul de Integrare Socio-profesională 

pentru Adulţii fără Adăpost Bacova 

12 4 7 8 

9
.  

TOTAL 646 154 138 661 
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