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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
P-ţa Regina Maria nr.3, 300004 Timişoara 

Tel.: 0256-490281; 494030; Fax: 0256-407066 
E-mail: dgaspctm@gmail.com  Web: http://www.dgaspctm.ro 

 

 

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

  AA NN UU LL     2011 

 

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 GENERALE ALE ANULUI 2011 

 

1) Creşterea calităţii 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.  

15) Implementarea Sistemului managerial de Control Intern. 

 

 

 

 

 

mailto:dgaspctm@gmail.com
http://www.dgaspctm.ro/
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4. PROTECŢIA COPILULUI   -   SERVICII 
 

 

4.1. SERVICIUL DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢI MATERNALI 

PROFESIONIŞTI 

La sfârşitul lunii noiembrie 2011, în evidenţa serviciului se află un număr de 1098 de copii la un 

număr de 588 de asistenţi maternali profesionişti. 

 

 

A. Obiectivele propuse pentru anul 2011: 

1. Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială prin: 

 Integrarea/reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecţie, 

 Reintegrarea socio-profesională, 

 Adopţia. 

 

2. Creşterea calităţii serviciilor oferite 

 Creşterea calităţii serviciilor de tip familial oferite, 

 Specializarea şi formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti şi a 

asistenţilor sociali care îi monitorizează activ. 

 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

Obiectivul 1: Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială: 

 Nr. copii reevaluaţi – 1098 

 Nr. familii naturale consiliate – 407 

 Nr. copii reintegraţi – 12 

 Nr. copii propuşi pentru adopţie – 84 

 Tineri reintegraţi socio-profesional – 22 

Obiectivul 2: Creşterea calităţii serviciilor oferite:  

 Nr. Asistenţi maternali monitorizaţi – 588 

 Nr. Copii monitorizaţi – 1098 

 Nr. Copii evaluaţi – 1098 

În 2011 numărul de copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist a scăzut cu 1 (faţă de 

2010), iar numărul de asistenţi maternali profesionişti a scăzut cu 23, astfel ajungându-se ca media de 

1,8 copii per AMP (în 2010), să crească la o medie de 1,87 copii per AMP (în 2011). 

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2012: 

1. Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială prin: 

 Integrarea/ reintegrarea în familie a copiilor cu măsurăde protecţie, 

 Reintegrarea socio-profesională, 

 Adopţia. 

 

2. Creşterea calităţii serviciilor oferite prin: 

 Creşterea calităţii serviciilor de tip familial oferite, 

 Specializarea şi formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti şi a 

asistenţilor sociali care îi monitorizează activ. 
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Reprezentarea grafică a dinamicii  copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali 

pofesionişti la sfârsitul fiecărei luni până la 30.11.2011 
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  Reprezentarea grafică a domiciliului                    Reprezentarea grafică a numărului de copiii cu  

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

 

Categoria de vârstă Fete Băieţi Domiciliul 

AMP 

Provenienţa 

copiilor 

Cu/ fără 

handicap 

Total 

urban rural urban rural Cu Fără  

511 587 420 678 428 677 428 677 1098 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Luna  Nr. copii 

  Începutul 

lunii 

Intrări Ieşiri Sfârşitul 

lunii 

1.  Noiembrie  2010 1099 13 7 1105 

2.  Decembrie 2010 1105 3 7 1101 

3.  Ianuarie 2011 1101 3 7 1097 

4.  Februarie 2011 1097 8 10 1095 

5.  Martie 2011 1095 9 8 1096 

6.  Aprilie 2011 1096 10 3 1103 

7.  Mai 2011 1103 9 5 1107 

8.  Iunie 2011 1107 4 8 1103 

9.  Iulie 2011 1103 5 11 1097 

10.  August 2011 1097 4 8 1093 

11.  Septembrie2011 1093 8 9 1092 

12.  Octombrie2011 1092 10 7 1095 

13.  Noiembrie2011 1095 5 2 1098 
 TOTAL  91 92  
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4.2. SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL          -               

PLASAMENTE 

 

 

 

 

 

 

A. Obiectivul propus pe anul 2011: 

Reducerea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie cu 20 faţă de anul 2010. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

S-a realizat o reducere a numărului de beneficiari de 26 de copii, depăşindu-se astfel obiectivul propus.  

Monitorizarea împrejurărilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecţie, 

Monitorizarea evoluţiei copilului în familia de plasament, 

Intervenţie individualizată în funcţie de specificul cazului. 

 

C. Obiectivul propus pe anul 2012: 

Reducerea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie cu 10 faţă de anul 2011. 

 

 

4.2.    SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL       - 

ADOPŢII 

 

 
A. Obiectivul propus pe anul 2011: 

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

sfârşitul anului 2010). 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

Recrutarea familiilor adoptive, evaluarea şi pregătirea acestora 

 au fost atestate/reatestate ca apte să adopte un copil 57 persoane/familii şi pentru două familii s-a 

respins eliberarea atestatului de familie aptă să adopte, 

 în perioada raportată au fost depuse un număr de 73 de cereri de atestare, 

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

au participat 60 de familii. 

Demersuri vizând deschiderea procedurii adopţiei interne 

 a fost deschisă procedura adopţiei interne pentru 65 de copii prin sentinţă definitivă şi irevocabilă (se 

observă o creştere de 12 copii faţă de anul anterior). 

Monitorizare postadopţie 

 103 copii se află în perioada de monitorizare post adopţie. 

Încredinţare în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei 

 10 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei şi 39 de copii au fost adoptaţi prin sentinţă civilă 

definitivă şi irevocabilă, realizându-se un total de 49 de copii, cu 6 mai puţin decât cele 55 de adopţii 

încuviinţate/ pe rol  la sfârşitul anului 2010, 

 A fost deschisă procedura adopţiei interne pentru 65 de copii (cu 12 mai mulţi ca în 2010). 

 Pe rolul instanţei mai sunt 10 dosare pentru încuviinţarea adopţiei. 

 
C. Obiectivul propus pe anul 2012: 

Creşterea cu 10 a numărului de copii pentru care s-a încuviinţat adopţia, (faţă de 49 de adopţii 

încuviinţate/pe rol la sfârşitul anului 2011). 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

845 41 67 819 
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4.3. SERVICIUL CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

A.  Obiectivele propuse pe anul 2011: 

Obiectivul General 1: Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului: 
Obiectivul Specific 1. Evaluarea psihologică clinică a beneficiarilor instituţiei în vederea identificării 

mecanismelor de sănătate şi/sau boală şi a particularităţilor individuale în vederea adaptării intervenţiilor 

de specialitate sau a altor intervenţii specifice sistemului de protecţie 

Obiectivul Specific. 2.  Consilierea psihologică a beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului, 

respectiv copii, tineri cu măsură de protecţie şi aparţinătorii acestora. 

 

Obiectivul General 2: Creşterea eficienţei serviciilor psihologice: 
Obiectivul Specific 1. Corelarea serviciilor psihologice cu alte servicii oferite beneficiarilor. 

Obiectivul Specific 2. Creşterea profesionalismului specialiştilor. 
 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

Pentru obiectivul Prevenirea separării copilului de familia sa  precizăm următoarele activităţi efectuate: 

- Consilierea copiilor şi părinţilor care întâmpină probleme de relaţionare, adaptare şcolară, tulburări de 

comportament, conflicte familale, în vederea diminuării acestor probleme.Număr cazuri 47 referite de 

„Telefonul copilului 983”.    

- De asemenea, familii din comunitate, au solicitat sprijin psihologic, la recomandarea altor specialişti 

(asistenţi sociali din cadrul consiliilor locale, cadre didactice, etc.) în vederea soluţionării unor probleme 

comportamentale sau de relaţie copil-familie, scopul general al intervenţiei psihologice fiind respectarea 

nevoilor copilului şi prevenirea sau stoparea unor modalităţi abuzive sau inadecvate de educaţie utilizate 

de către părinţi. Număr cazuri:  89 cazuri cereri directe, din comunitate. 

 

Pentru Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului s-au efectuat: 

-  Evaluarea psihologică a beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului, la solicitarea responsabilului de 

caz, în vederea stabilirii particularităţilor individuale raportat la vârsta cronologică pentru adaptarea 

intervenţiilor specialiştilor (educatori, asistenţi materali, familii sau persoane de plasament). Astfel, s-au 

înregistrat un număr de 280 de evaluări ale copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie şi 192 de evaluări 

psihologice pentru încadrare/reevaluarea încadrării în grad de handicap sau orientare şcolară. Număr 

cazuri evaluare copii: 472. 
-  S-au realizat activităţi de evaluare psihologică a adulţilor, a asistenţilor maternali profesionişti sau 

persoanelor şi familiilor care au solicitat instituirea unei măsuri de protecţie în vederea stabilirii profilului 

de personalitate, a abilităţilor parentale şi motivaţiei persoanelor pentru măsura de protecţie. Număr 

cazuri de evaluare psihologică a adulţilor: 410. 
-  Consilierea psihologică a copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie, precum şi consilierea persoanelor 

semnificative de îngrijire în vederea adaptării metodelor de educaţie şi îngrijire la particularităţile de vârstă 

şi individuale ale copiilor. Număr cazuri consiliere copii din sistemul de protecţie: 189. 

 

Pentru obiectivul Creşterea eficienţei serviciilor psihologice precizăm următoarele activităţi efectuate: 

-  Realizarea procedurilor de lucru ale serviciului şi corelarea lor cu procedurile celorlate servicii din cadrul 

sistemului de protecţie a copilului, 

- Dezvoltarea şi implementarea, alături de celelalte departamente ale instituţiei a sistemului de control 

intern cu scop de creştere a calităţii serviciilor, 

- Participarea la şedinţe de lucru în cadrul echipelor multidisciplinare pe cazurile copiilor din sistemul 

rezidenţial cu preponderenţă, alături de responsabilii de caz participând adesea şi sefii serviciilor sau 

directorul de resort în vederea dezvoltării acestei modalităţi de lucru ce reprezintă un element de noutate în 

sistem. 

-  Stabilirea unor colaborări cu alte servicii sau organizaţii din comunitate, particparea la dezbateri şi 

întâlniri de lucru, conferinţe de interes pentru abordarea problematicii copilului, work-shop-uri şi sesiuni 

de formare în vedere creşterii profesionalismului specialiştilor şi a serviciilor acordate beneficiarilor noştri. 

 

C.Obiectivele propuse pentru anul 2012:       

- Obiectivul General 1: Creşterea eficienţei serviciilor psihologice 

- Obiectivul General 2: Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului 
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4.4. SERVICIUL  DE MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE ÎN URGENŢĂ 

 

A. Obiectivele propuse pe anul 2011: 

 

Obiectivul General 1: Reducerea numărului de copii din sistemul de protecţie 

Obiectivul Specific 1 Monitorizarea cazurilor cu risc de separare la nivel de comunităţi locale 

a. Reducerea numărului de copii  pentru care se institute măsură de protecţie. 

b. Prevenirea separării copilului de familia sa. 

c. Preluarea permanentă a tuturor sesizărilor cu privire la abuzul sau neglijarea copilului, 

evaluarea situaţiilor respective și instrumentarea cazurilor. 

d. Centralizarea datelor și întocmirea evidenţelor ce conţin indicatorii sistemului de protecţie a 

copilului și raportarea lor către alte autorităţi publice de rang superior. 

 
 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 

a. În perioada 01.11.2010-30.11.2011: numărul de copii părăsiţi în unităţile sanitare a crescut cu 1 faţă 

de 2010, ajungând la  43 de copii părăsiţi în maternităţi/ unităţile sanitare, pentru care s-au luat 

următoarele măsuri: Referire ATF pentru identificarea unei familii adoptatoare: 1, Referire ATF pentru 

identificarea unei familii de plasament: 3, Referire AMP pentru identificarea unui Asistent Maternal 

Profesionist: 24, Reintegrarea familială a copilului  internat în spital: 2, Instituirea măsurii de plasament 

la AMP: 12, 1 caz  copil cu grave probleme de sănătate  decedat inainte de instituirea unei măsuri de 

protecţie.  

b. S-a instrumentat un număr de 122 cazuri cu risc de părăsire la nivelul unităţilor sanitare din judeţ, 6 

cazuri de gravide aflate în situație de risc (pentru 3 dintre acestea menţinându-se copilul nou născut în 

familie, 1 mamă cu 2 copii nou născuţi spitalizaţi care urmează a fi admisă în centru maternal, 1 gravidă 

minoră care urmează să nască);  54 cazuri prin menținerea copilului în familie (externarea copilului 

din spital de către familie); s-au întocmit 10 certificate de naștere pentru copiii părăsiţi în unităţile 

sanitare. 

Au fost consiliate și sprijinite în realizarea demersurilor pentru înregistrarea nașterii copilului un număr 

de 70 de mame/familii  ai căror copii s-au aflat în risc de părăsire în spital cu privire la dreptul copilului 

la identitate și importanţa întocmirii certificatului de naștere. 

c. Preluarea permanentă a apelurilor și deplasarea echipei mobile pentru evaluarea situaţiei sesizate la 

Telefonul Copilului, astfel:  

- 863 sesizări, (din care 319 sesizări infirmate, 544 sesizări confirmate deschise cazuri în lucru, din 

care: 186 cazuri în curs de evaluare/instrumentate la 30.11.2011 şi 358 cazuri închise, din care 

pentru 152 copii s-a instituit Plasament în Regim de Urgenţă). Comparativ cu 2010, se constată o 

creştere cu 35 a numărului de sesizări de abuz/neglijare, şi o scădere cu 70 a numărului de 

abuzuri confirmate. 

- Cazuri în monitorizare de către primărie la domiciliu, aflate în situaţie de risc de separare - 96 

copii la 30.11.2011, pentru care primăriile au elaborat și implementat plan de servicii și  lunar transmit 

rapoarte de monitorizare.  

d. Întocmirea şi transmiterea evidenţelor ce conţin indicatorii sistemului de protecţie a copilului către: 

ANFPDC, Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi alte instituţii.  

 

C.Obiectivul propus pentru anul 2012: 

Obiectivul General 1: Reducerea numărului de copii din sistemul de protecţie. 
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Situaţia sesizărilor şi a cazurilor preluate în lucru la Telefonul Copilului : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentarea grafică a cazurilor confirmate în funcţie de sex 

276
feminin 

268
masculin 

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă  

297

rural

247

urban

 
 

Tipologia abuzurilor 

 

 

 

 

 

 

Abuz fizic 59
Exploatare prin 

munca 1

Abuz sexual 9

Neglijare 410

Abuz emotional 

29

 
 

Total 

Sesizări 

Cazuri 

infirmate 

Cazuri 

confirmate 

Cazuri în 

lucru 

Cazuri 

închise 

Plasament în Regim 

de Urgenţă 

Nov. 2010 23 43 15 28 15 

Dec. 2010 31 36 14 22 11 

Ian. 2011 15 43 10 33 10 

Feb. 2011 26 36 21 15 12 

Mar. 2011 40 48 25 23 8 

Apr. 2011 20 38 19 19 5 

Mai 2011 24 42 15 27 6 

Iun. 2011 36 45 7 38 14 

Iul. 2011 11 37 12 25 10 

Aug. 2011 38 42 19 23 11 

Sep. 2011 17 64 13 51 21 

Oct. 2011 25 34 7 27 14 

Nov. 2011 13 36 9 27 15 

TOTAL 319 544 186 358 152 

Total Masculin Feminin 

 544 268 276 

 Mediul de provenienţă 

Total Rural Urban 

544 297 247 

Abuz fizic Abuz emoţional Neglijare Exploatare prin 

muncă 

Abuz sexual 

63 31 439 1 10 
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4.5. SERVICIUL REZIDENŢIAL 
 

 

 

 A. Obiective propuse pentru anul 2011: 
1. Reorganizarea serviciului şi aplicarea managementului de caz în instrumentarea cazurilor pentru 

care se  instituie  măsură de protecţie în cadrul centrelor de plasament din cadrul DGASPC Timiş.  

2. Coordonarea metodologică a activităţii socio-educative desfăşurate în cadrul Organsimelor Private 

Acreditate. 

3. Urmărirea circuitului documentelor/dosarelor privind înregistrarea, avizarea şi soluţionarea lor 

precum  şi ţinerea evidenţei mobilităţii interne din sistemul de protecţie specială a copilului lipsit 

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

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; 

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

7. Crearera bazei de date cu informaţii referitoare la beneficiarii din sistemul de îngrijire de tip 

rezidenţial din cadrul centrelor de plasament şi OPA-urilor. 

 

 
B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

- Reorganizarea Serviciului Rezidential prin preluarea asistenţilor sociali din cadrul centrelor de 

plasament şi numirea lor ca manageri de caz/responsabili de caz; 

- Realizarea de proceduri operaţionale şi de instrumente de lucru comune (PIP, PIS, contracte  cu 

beneficiarii, etc)  privind aplicarea managementului de caz: 288 întâlniri ale managerilor de caz cu 

echipa multidisciplinară, 62 vizite la domiciliile familiilor beneficiarilor, 121 întâlniri ale 

responsabililor de caz/managerilor de caz  cu aparţinătorii şi persoanele de referinţă ale 

beneficiarilor,  38 întâlniri de lucru individuale/de echipă ale şefului de serviciu cu angajaţii din 

cadrul serviciilor rezidenţiale. 

- S-au  întocmit  1582 documente, 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  52  dosare de la 

OPA şi 311 dosare întocmite de managerii de caz/responsabilii de caz referitoare la cazurile din 

cadrul centrelor de plasament.  

- S-au centralizat şi raportat periodic următoarele situaţii statistice: Fişa de monitorizare lunară a 

activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului la nivelul centrelor de plasament  ale 

DGASPC Timiş, Situaţia lunară a copiilor fugiţi din cadrul centrelor de plasament, şi alte situaţii 

lunare. 

- S-au realizat 27 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 altor DGASPC uri. 

- S-a răspuns la 110  solicitări provenite de la diverse instituţii sau persoane fizice. 

 

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2012: 

1)   Îmbunătăţirea activităţii managerilor de caz, 

2)   Coordonarea tehnică a activităţii OPA,  

3)   Monitorizarea activităţii centrelor de plasament conform standardelor minime obligatorii.   
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4.6. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU HANDICAP 

 A. Obiective propuse pentru anul 2011: 
1. Încadrarea copilului cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi/sau orientarea şcolară/profesională a 

acestuia, pentru a beneficia de o serie de programe, drepturi şi facilităţi ameliorativ-formative în 

vederea îmbunătăţirii condiţiei sale şi includerea socială. 

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

copilului cu dizabilităţi. 

 
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. 

 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. 

 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.  

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

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

 Monitorizarea periodică a cazurilor aflate în evidenţă. 

 Colaborarea cu autorităţile locale responsabile în evaluarea şi recuperarea copilului cu dizabilităţi. 

 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. 

 

În perioada 01.11.2010 – 30.11.2011,  Serviciul de  Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap  a 

preluat, instrumentat şi prezentat Comisiei pentru Protecţia Copilului  un număr de  2972 de cazuri, după 

cum urmează: 

1. Încadraţi într-o categorie de handicap un număr de 2808 copii, după Grade: grav - fără asistent 

personal: 162, grav - cu asistent personal: 1134, accentuat: 617, mediu: 567 şi uşor: 328 

2. Orientaţi spre învăţământul special şi învăţământul special integrat un număr 697 de copii. Numai 

orientare şcolară/profesională: 164 de cazuri.  Total beneficiari cu orientare şcolară: 861. 
 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A CAZURILOR INSTRUMENTATE 

Nr. Copii cu certificat/ 

Orientare şcolară 

162

1134

617

567

328

861

0 200 400 600 800 1000 1200

GRAV fara ASP

GRAV cu ASP

ACCENTUAT

MEDIU 

UŞOR

ORIENTARE ŞCOLARĂ

 
Cazuri noi: 533     Reevaluări la termen: 2275. 
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C. Obiective pentru 2012: 

3. 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. 

4. 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. 
 

 

4.7.  SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 

În perioada 01.11.2010 – 30.11.2011 au avut loc 24 de 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 8 

2 Plasament la familii sau persoane nerude 2 

3 Plasament la O.P.A . 9 

4 Plasament şa DGASPC 6 

5 Plasament la A.M.P. 5 

6 Revocare plasament  la rude până la gr. IV cu reintegrare familială 1 

7 Revocare plasament la rude până la gr. IV - 18/26 ani 42 

8 Revocare plasament la familii sau persoane nerude 1 

9 Revocare plasament la familii sau persoane nerude- 18/26 ani 7 

10 Revocare plasament la O.P.A. 7 

11 Revocare plasament la O.P.A. cu reintegrare familială 2 

12 Revocare plasament la O.P.A. - 18/26 ani 6 

13 Revocare plasament la DGASPC 1 

14 Revocare plasament la DGASPC cu reintegrare familială 1 

15 Revocare plasament la DGASPC - 18/26 ani 35 

16 Revocare plasament la A.M.P. 7 

17 Revocare plasament la A.M.P.- 18 /26 ani 12 

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

19 Atestare A.M.P. 77 

20 Reînnoire atestat A.M.P. 187 

21 Acordare plasament la rude până la gr.IV (L.272/2004, art.51) 21 

22 Acordare plasament la persoane/familii nerude (L.272/2004, art.51) 4 

23 Acordare plasament la O.P.A.(L.272/2004, art.51) 12 

24 Menţinere plasament la O.P.A. 3 

25 Acordare plasament la DGASPC (L.272/2004, art.51) 21 

26 Acordare plasament la A.M.P.(L.272/2004, art.51) 11 

27 Încadrare în gradul de handicap mediu, accentuat sau grav 2480 

28 Încadrare în gradul de handicap uşor 328 

29 Orientări şcolare şi profesionale 861 

                                       TOTAL 4163 
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4. PROTECŢIA COPILULUI - CENTRE 

 

 

4.8. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ 
 

Centrul  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. 

 

Nr. Crt. Noiembrie 

2010 

Nr. 

intrări 

Nr. 

ieşiri 

Noiembrie 

2011 

1. Serv. Primire în Regim de 

Urgenţă 

43 
86 91 38 

2. Serviciu Maternal 12 107 108 11 

3. Adăpost de zi şi de noapte 7 26 23 10 

TOTAL 62 219 222 59 

 

 

A.  Obiectivele propuse pentru anul 2011:  

a.    eficientizarea serviciilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii beneficiarilor; 

b.  reorganizarea serviciilor din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă. 
c.    sensibilizarea opiniei publice cu privire la semnificaţia Centrului de Primire în Regim de 

Urgenţă Timişoara; 

d.   creşterea cifrei de şcolarizare în rândul  beneficiarilor; 

 

 

B.  Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 colaborarea cu serviciile specializate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi 

Protecţia Copilului Timiş în vederea identificării alternativelor de tip familial; 

 în urma colaborării cu primăriile (pentru reintegrarea beneficiarilor în familia naturală) şi alte 

instituţii abilitate în vederea evaluării situaţiilor beneficiarilor; s-au realizat  50 de integrări; 

 în perioada raportată au beneficiat de cursuri pentru formare profesională 30 de angajaţi; 

 încheierea de parteneriate/ colaborări cu şcoli/ instituţii private/ ONG-uri pentru acţiuni de 

voluntariat, întrajutorare, sprijin (6 acţiuni de voluntariat, 6 parteneriate cu şcoli, sprijin 

acordat copiilor instituţionalizaţi 30); 

 identificarea de cursuri de formare profesională/ locuri de muncă pentru mamele beneficiare în 

Serviciul Maternal 1 beneficiar, locuri de muncă 5 beneficiari; 

 monitorizarea cazurilor de copii ai străzii; 

 amenajarea atelierului de lumânări; a atelierui de tâmplărie; a unei grădini terapeutice; a 

spaţiului de joacă pentru copiii mici şi şcolari; 

 reamenajarea clădirilor: zugrăvit, înlocuirea podelelor, acoperişurilor, repararea canalizării, 

repararea rinelor de scurgere pentru ambele locaţii, înlocuirea tâmplăriei pentru uşi şi ferestre. 

 

C. Obiective pentru 2012: 

a.   Eficientizarea activităţilor/serviciilor în vederea creşterii calităţii vieţii beneficiarilor, 

b.  Creşterea numărului de copii ai străzii reintegraţi în familie şi socio-profesional, 

c.   Continuarea formării profesionale a personalului angajat. 
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Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă 
Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 38 de copii frecventează o formă de învăţământ 

Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii 

Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 11 copii frecventează o formă de învăţământ 

Serviciul Maternal 

Reprezentarea grafică a copiilor din Serviciul Maternal în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii şi mamele din Serviciul Maternal în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 10 copii frecventează o formă de învăţământ. 

Total Masculin Feminin 

38 21 17 

 Mediul de provenienţă 

Total Rural Urban 

38 27 11 

Total Masculin Feminin 

11 2 9 

 Mediul de provenienţă 

Total Rural Urban 

11 6 5 

Total Masculin Feminin 

10 3 7 

 Mediul de provenienţă 

Total Rural Urban 

10 1 9 
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4.9. CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

PENTRU COPILUL CU HANDICAP TIMIŞOARA 

 

 

 

A. Obiective  pentru anul 2011: 

1. Realizarea analizei raportului cost-performanţă şi elaborarea unei strategii de eficientizare acestuia. 

2. Evaluarea serviciilor sociale oferite în prezent. 

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

4. Dezvoltarea strategiilor de menţinere a calităţii serviciilor oferite. 

5. Identificarea alternativelor de tip familial pentru beneficiarii centrului. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

Obiectivul 1. a fost atins prin ţinerea sub control a costurilor implicate de activităţile desfăşurate în centru, 

astfel încât să nu fie prejudiciat nici un tip de activitate, dar să se realizeze încadrarea în costul mediu pe 

copil aprobat prin lege. 

Obiectivul 2. este atins prin analiza performanţelor atinse în activitate, dar şi prin identificarea nevoilor 

beneficiarilor, care se schimbă în permanenţă. 

Obiectivul 3. a fost atins prin analiza trimestrială a dotărilor materiale necesare şi organizarea activităţilor 

de aprovizionare în funcţie de fluctuaţiile apărute. 

Obiectivul 4. are caracter permanent. În anul 2011 a fost atins prin: obţinerea de sponsorizări şi donaţii: s-

au încheiat 25 de contracte de sponsorizare, colaborare cu voluntari români şi străini: s-au încheiat 10 

contracte de voluntariat şi au avut loc colaborări cu 2 organizaţii din străinatate, integrarea şcolară  a unui 

număr de 14 copii, realizarea activităţilor de socializare (2 tabere,  16 excursii, alte activităţi); 

Obiectivul 5. are caracter permanent. În anul 2011 a fost atins prin: identificare alternativelor de tip 

familial pentru un număr de 4 copii; reintegrare în familie pentru 4 copii. 

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2012: 

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

obligatorii în domeniu. 

2. Formare profesională pentru personalul de specialitate.     

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

4. Identificarea alternativelor de tip familial pentru beneficiarii centrului. 

5. Integrarea şcolară a unui număr cât mai mare de beneficiari.  

 

Reprezentarea grafică a cazurilor confirmate în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 14 copii frecventează o formă de învăţământ 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

51 15 16 50 

Total Masculin Feminin 

50 18 32 

 Mediul de provenienţă 

Total Rural Urban 

50 37 13 
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4.10. CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRĂRII FAMILIALE ŞI 

PROFESIONALE  A TINERILOR TIMIŞOARA 

 

 

 

A. Obiective pentru anul 2011 : 
1. Evaluarea situaţiei Centrului privind standardele minime obligatorii pentru instituţiile de tip rezidenţial; 

2. Asigurarea succesului şcolar a tuturor tinerilor din Centru; 

3. Evaluarea trimestrială a situaţiei economico-socială a tinerilor şi familiilor acestora în vederea reintegrării 

familiale sau integrării socio-profesionale a acestora; 
4. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă în perspectiva trecerii la statutul de adulţi autonomi; 

5. Orientarea şcolară şi profesională în raport cu aptitudinile, calităţile şi opţiunile tinerilor beneficiari; 

6. Creşterea nivelului profesional al salariaţilor prin activităţi interne, autoformare şi perfecţionare; 
7. Optimizarea costurilor economice în contextul perioadei traversate; 

8. Asigurarea suportului pentru găsirea de locuri de muncă şi spaţii locative pentru tineri; 

9. Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor pentru serviciile acordate; 

10. Îmbunătăţirea situaţiei disciplinare a tinerilor şi de respectare a Regulamentului Intern.  

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 
1. S-au respectat Standardele Minime Obligatorii pentru instituţiile rezidenţiale; 

2. Marea majoritate a tinerilor au promovat anul/clasa în care au fost înscrişi în anul şcolar 2010/2011; 

3. Evaluările trimestriale s-au desfăşurat cu regularitate în cadrul echipei pluridisciplinare; 
4. Activităţile de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă s-au desfăşurat conform planificării; 

5. Toţi tinerii care au trecut la un nou ciclu de pregătire şcolară / profesională au fost îndrumaţi de cadrele cu 

responsabilităţi (educatori, phihologi); 
6. Salariaţii Centrului au participat la toate activităţile de formare şi perfecţionare profesională; 

7. C.S.I.F.P.T. s-a încadrat cu regularitate în standardul de cost aprobat pentru beneficiari; 

8. Fiecărui tânăr cu plasamentul revocat i s-a asigurat, la cerere, loc de muncă şi spaţiu de locuit; 

9. Sondajul de opinie a pus în evidenţă îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate beneficiarilor; 
10. Starea disciplinară se încadrează în limitele normale pentru categoria din care fac parte.   

 

C. Obiectivele propuse pentru anul 2012: 
1. Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale cu comunitatea locală şi instituţiile ei; 

2. Valorificarea superioară a spaţiilor instituţiei şi creşterea capacităţii de găzduire a Centrului; 

3. Atragerea de resurse extrabugetare pentru satisfacerea deplină a nevoilor beneficiarilor; 
4. Creşterea eficienţei activităţilor educative prin creşterea calităţii organizării şi desfăşurării acestora. 

 

Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 38 de tineri frecventează o formă de învăţământ. 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

40 19 21 38 

Total Masculin Feminin 

38 21 17 

Total Urban Rural 

38 12 26 
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4.11. CENTRUL DE PLASAMENT  LUGOJ 
 

 

 

 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

1. Reducerea numărului de beneficiari. 

      2. Creşterea calităţii serviciilor. 

      3. Sprijinirea integrării socio-profesionale a beneficiarilor. 

      4. Atragerea de sponsorizări. 

 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

Calitatea serviciilor nu s-au înregistrat creşteri spectaculoase în acest sens, dar serviciile acordate 

beneficiarilor  au fost îmbunătăţite şi diversificate în măsura în care ne-au permis condiţiile 

economice şi de organizare. 

Sprijinirea integrării socio profesionale a beneficiarilor - 31 externări în conditii satisfacatoare. 

Atragerea de sponsorizari: în anul 2011 am reuşit să păstrăm colaborarea cu SC Gamet  SRL care 

ne oferă în fiecare lună produse alimentare şi de curăţenie în valoare de 3000 lei şi au început 

lucrările pentru amenajarea grădinii şi a terenului de sport. Am păstrat colaborarea cu doamna 

Gollnick, care ne sprijină în decursul anului cu finanţarea cursurilor pentru “Micii Bucătari.” 

Organizaţia Rumaniens Projektet Af 92 ne ajută cu taxele şcolare ale tinerilor studenţi şi acoperirea 

unor cheltuieli legate de cărţi, cursuri sau alte nevoi ale acestora sau a altor beneficiari.   

 

B. Obiective propuse pentru anul 2012: 

1. Reducerea numărului de beneficiari. 

2. Creşterea calităţii serviciilor. 

3. Formarea profesională continuă a personalului.   

  

 

Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 72 de copii frecventează o formă de învăţământ. 

 

 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

83 21 31 73 

Total Masculin Feminin 

73 46 27 

Total Urban Rural 

73 27 46 
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4.12. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  

PENTRU COPII CU HANDICAP LUGOJ 
 

 

 

 

 

A. Obiective Propuse pe anul 2011 

1. Planificarea protecţiei copilului  

2. Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii, educaţiei şi socializării  

3. Recreerea şi socializarea copiilor  

4. Protecţia copilului împotriva abuzului  

5. Îmbunătăţirea 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  
 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

 1. – Realizat 

2.–Realizat partial (motive economice); 

3.– Realizat; 

4.– Realizat; 

5.–Realizat partial (motive economice ); 

6.– Realizat 

7.–Realizat partial ; 

8.–Realizat; 

9.–Realizat partial (tendinta este de crestere permanenta a numarului de organizatii ); 
 

C.Obiective propuse in anul 2012 

1. Dezvoltarea centrului în conformitate cu SMO  

2. Creşterea calităţii managementului instituţiei  

3. Dezvoltarea relaţiilor cu ONG-uri care participă la activităţile de sprijin a instituţiilor pentru 

protecţia copilului  
 

Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

Necunoscut

 
Şcolarizare: 22 de copii frecventează o formă de învăţământ. 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

34 26 6 54 

Total Masculin Feminin 

54 35 19 

Total Urban Rural Necunoscut 

54 22 29 3 
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4.13. CENTRUL DE PLASAMENT  PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI   

RECAŞ 

 

 

 

 

 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

1. Integrarea/reintegraea în familie a beneficiarilor,  

2. Integrarea socio-profesională a tinerilor,  

3. Respectarea standardelor minime obligatorii,  

4. Îmbunătăţirea/ reorganizarea serviciilor acordate, funcţie de nevoi,  

5. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii din instituţie conform agendei culturale. 

                     
                         
B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

1. Integrarea/reintegraea în familie a beneficiarilor, prin: evaluarea/reevaluarea situaţiei copiilor,  

întâlniri/corespondenţă  periodice cu reprezentanţii Primăriilor, consiliere cu părinţii/familia lărgită  

şi copilul,  monitorizare postintegrare, 

2. Integrarea socioprofesională a tinerilor, prin: formarea deprinderilor de viaţă independentă, 

orientare şcolară şi profesională adecvată, înscrierea la cursuri de formare profesională/ activităţi 

specifice cu AJOFM, ONG-uri, alte instituţii abilitate, identificarea locurilor de muncă, identificare 

spaţii locative, 

3. Respectarea standardelor minime obligatorii, prin: analiza periodică a activităţii, identificarea 

problemelor, rezolvarea problemelor apărute, reevaluarea periodică a procedurilor de lucru, 

4. Îmbunătăţirea/ reorganizarea serviciilor acordate, funcţie de nevoi, prin: evaluarea periodică a 

serviciilor acordate, elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea/dezvoltarea serviciilor, 

5. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii din instituţie conform agendei culturale prin: 

organizarea de campionate sportive, organizare expoziţii, organizare evenimente culturale. 
 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

1. păstrarea/creşterea calităţii vieţii beneficiarilor;  

2. respectarea Standardelor Minime Obligatorii; 

3. creşterea numărului de copii reintegraţi familial sau integraţi socio-profesional. 

 

 

Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
Copiii în funcţie de mediul de  provenienţă 

Rural

Urban

 
Şcolarizare: 78 de copii frecventează o formă de învăţământ. 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

85 19 21 83 

Total Masculin Feminin 

83 51 32 

Total Urban Rural 

83 16 67 
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4.14. CENTRUL DE PLASAMENT  GĂVOJDIA 

 

 

 

 A. Obiective propuse pe anul 2011 : 

1. scurtarea etapei de rezidenţiat pentru toţi copiii instituţionalizaţi, 

2. pregătirea perseverentă, permanentă a celorlalţi copii rezidenţi, în vederea integrării/reintegrării în 

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

3. reconcilierea relaţiilor cu familia, îmbunătăţindu-se comunicarea cu aceasta şi stabilindu-se de 

comun acord un termen cât mai realist; 

4. pregătirea copilului în vederea reintegrării; 

5. colaborarea cu serviciile DGASPC Timiş şi cu ONG-urile din judeţ. 

6. eradicarea abandonului şcolar, diminuarea absentismul, creşterea procentului de promovabilitate 

şcolară. 

7. asigurarea bazei materiale la dispoziţia copiilor rezidenţi; 

8. diversificarea activităţii în cercuri (mâini îndemânatice- artizanat/croitorie;  tâmplărie/ traforaj/ 

pirogravură; informatică; muzică; desen; activităţi sportive; orientare turistică; teatru; dansuri 

populare). 

9. organizarea şi participarea la tabere şcolare. 

10. realizarea proiectului « Ferma legumicolă-floricolo » în colaborare cu : francezii din Chanteux, 

CJT şi Primăria Găvojdia. 

 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 

Toate obiectivele pe anul 2011 au fost atinse, un succes înregistrându-se cu numărul de copii integraţi 

social, depăşindu-se cifra propusă.    

În domeniul administrativ – s-au igienizat Apartamentele 6, 7. 8, 9 şi 10 de la corpul de clădire A. 

Neîmpliniri:  lipsă dotări atelier şi a reparaţiilor capitale. 

 

 

C. Obiectivele propuse pe anul 2012: 

1. scurtarea etapei de rezidenţiat pentru toţi copiii instituţionalizaţi; 

2. respectarea Standardelor Minime Obligatorii. 

 

 

 

 

Reprezentarea grafică a cazurilor în funcţie de sex 

Masculin

Feminin

 
 

Şcolarizare: toţi cei 92 de copii frecventează o formă de învăţământ. 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

82 26 16 92 

Total Masculin Feminin 

92 45 47 
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5. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE/PERSOANELOR CU HANDICAP 

5.1. SERVICIUL EVALUARE ŞI MONITORIZARE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

A.Obiectivele propuse pe anul 2011: 

B. 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.  

C. Monitorizarea calităţii servicilor acordate conform standardelor specifice de calitate aplicabile 

centrelor rezidentiale pentru persoane cu handicap 

D. Sprijinirea persoanelor adulte aflate in dificultate  

E. 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   

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

depăşirii situaţiilor de criză 

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

persoană vârstnică 

H. Schimb de informaţii cu instituţiile locale, ONG-uri care lucrează cu această categorie de persoane 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 
- Acordarea consultanţei de specialitate şi suport persoanelor adulte aflate în dificultate socială, care s-au 

adresat Serviciului de Evaluare şi Monitorizare Asistenţă Socială sau care ne-au fost referite de către 

alte instituţii de profil prin efectuarea de anchete sociale (evaluarea socio-economică) a 80 persoane 

adulte aflate în dificultate, elaborarea de rapoarte de situatie in vederea evidentierii solutiilor optime la 

nivel individual, respectiv familial. 

- Consilierea şi îndrumare socială a aprox. 100 persoane. 

- Monitorizarea activităţii celor 7 centre rezidenţiale pentru persoane adulte, centre aflate în structura 

D.G.A.S.P.C. Timiş, s-au efectuat un număr de 32 deplasări până în prezent întocmindu-se rapoarte de 

monitorizare privind stadiul indeplinirii cerintelor minime din standardele specifice de calitate, precum 

si propuneri de îmbunătăţire a situaţiei verificate. 

- Au fost încheiate 2 protocoale de colaborare, (DGASPC Caras-Severin si Giurgiu) şi acte 

adiţionale la protocoalele de colaborare, în vederea decontării cheltuielilor lunare pentru serviciile 

acordate asistaţilor din centrele rezidenţiale.  

- S-au facut adrese pentru semnare protocol la DGASPC-urile din: Alba, Arad, Bacău, Botoşani, 

Hunedoara, Neamţ, Iaşi, Suceava. 

- Colaborări cu 12 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 

- Colaborare cu Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale Timiş privind „Campania naţională de 

monitorizare a serviciilor sociale acreditate” şi Raportare Rezultate Incluziune Socială Semestrul I 

2011-Protecţia adultului 

- Au avut loc 7 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 9 dosare, dintre 

care 6 au fost admişi, însă capacitatea centrului este de 16 locuri, iar un număr de 3 persoane au fost 

externaţi. 

- Colaborarea cu Serviciul de Evidenta Drepturi Persoane cu Handicap Adulte Timis pentru: sprijin în 

întocmirea dosarelor personale ale asistaţilor din centre, acte necesare luării în evidenţa bazei de date a 

SEDPH., informare privind internările/decesele survenite de la centrele rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap. 

- Colaborarea cu Serviciul de Evaluare Complexă Persoane cu Handicap Adulte Timis pentru sprijin în 

întocmirea dosarelor în vederea evaluării/reevaluării persoanelor care s-au adresat serviciului pentru 

încadrarea în grad de handicap. 
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- Colaborare între Consiliul Judetean Timis - Directia de Evidenţa a Persoanei şi Primăria Timişoara – 

Serviciul de Stare Civilă in vederea clarificarii situatiei juridice pentru 3 persoane adulte aflate in 

dificultate.  

- Înregistrări tardive pentru 2 persoane adulte aflate în dificultate si corespondenţă cu instituţiile abilitate 

pentru înregistrarea tardivă a persoanelor adulte  - 8 adrese (primăriile de domiciliu, spitalele Clinice 

de Obstetrică-Ginecologie, Directţa de Evidenţă a Persoanelor, Institutul de Medicină Legală, 

Judecătorie). 

- Intervenţia în regim de urgenţă: în vederea găsirii de adăpost temporar pentru 14 persoane adulte fără 

adăpost. 

- Demersuri pentru un număr de 9 tineri proveniţi din sistemul de protecţie a copilului în vederea găsirii 

unui loc de muncă, sprijin în întocmirea dosarului pentru locuinţă socială, îndrumare către ong-uri 

pentru găzduire temporară. 

 

 C. Obiective propuse pe anul 2012: 

 Implementarea Sistemului de control managerial intern. 

 Monitorizarea centrelor pentru persoane adulte cu handicap, în vederea respectării standardelor 

specifice în cadrul centrelor rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap aflate în 

subordinea DGASPC Timiş în vederea creşterii continue a vieţii beneficiarilor din centre. 

 Combaterea excluziunii şi  a exploatării persoanelor adulte fără adăpost. 

 Sprijinirea şi îndrumarea  tinerilor  care au părăsit sistemul de protectie a copilului la împlinirea 

vârstei de 18 ani. 

 Sprijin şi consiliere pentru persoanele vârstnice cu / fără handicap în vederea depăşirii situaţiilor de 

criză. 

 Decontarea în conformitate cu legislaţia în vigoare a cheltuielilor aferente serviciilor sociale 

acordate persoanelor adulte cu handicap instituţionalizate în alte judeţe dar cu domiciliul în judeţul 

Timiş, cât şi pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidenţiale aflate în structura 

organizatorică a DGASPC Timiş, dar care au domiciliul în alte judeţe. 

 Depunerea diligenţelor pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia. 

 Sprijin acordat Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Timiş  în 

cercetarea statistică privind activitatea unităţilor sanitare (centre rezidenţiale) din subordinea 

DGASPC Timiş (SAN). 

 Dezvoltarea de parteneriate cu ONGurile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială pentru 

persoane adulte cu/ fără handicap (organizarea de întâlniri). 

 

5.2. SERVICIUL  DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR 

ADULTE CU HANDICAP  

Număr de persoane evaluate în fiecare lună din nov.2010 până la nov.2011, inclusiv : 
 

Nr. Crt. Luna Total persoane evaluate 

1. Noiembrie 2010 380 

2. Decembrie 2010 350 

3. Ianuarie 2011 443 

4. Februarie 2011 490 

5. Martie 2011 420 

6. Aprilie 2011 455 

7. Mai 2011 420 

8. Iunie 2011 401 

9. Iulie 2011 280 

10. August 2011 237 

11. Septembrie 2011 469 

12. Octombrie 2011 547 

13. Noiembrie 2011 439 
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A. Obiectivele propuse pentru anul 2011: 
- Evaluare unitară din punct de vedere medio, - psiho, -social  a solicitanţilor, în vederea creşterii calităţii 

vieţii, prin instrumente de evaluare unitare, timpul alocat evaluării individuale, 

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

legislaţiei în vigoare, 

- Protecţiea  socială a persoanelor adulte cu handicap, 

- Stabilirea planului de recuperare medicală şi integrare în socială. 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 

- obiectivele propuse au fost îndeplinite la termenele stabilite. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012:  

- Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor,  

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

vieţii, prin instrumente de evaluare unitare, timpul alocat evaluarii individuale 

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

legislaţiei în vigoare si conform  nevoilor persoanelor adulte 

- Protecţiea  socială a persoanelor adulte cu handicap  

 

 
 

5.3. SERVICIUL EVIDENŢĂ DREPTURI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
 

Evoluţia trimestrială a numărului de persoane (adulţi + copii) cu handicap, 

din evidenţa SEDPH 

pentru perioada 30.09.2008 – 30.09.2011 

 

Data Total adulţi Total copii 

30.09.2008 19.041                   ↑ 2.057 

31.12.2008 19.420                   ↑ 2.070 

31.03.2009 20.341                   ↑ 2.126 

30.06.2009 20.131                   ↓ 2.098 

30.09.2009 20.279                   ↓ 2.177 

31.12.2009 20.123                   ↓ 2.044 

31.03.2010 20.650                   ↑ 2.120  

30.06.2010 20.965                   ↑ 2.137  

30.09.2010 21.219                   ↑ 2.114 

31.12.2010 20.984 2.014 

31.03.2011 21.425 2.100 

30.06.2011 21.352                    ↓ 1.979 

30.09.2011 21.042                     ↓ 2.058 
 

A. Obiectivele propuse pentru anul 2011: 

Obiective generale:  

 Asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor cu 

handicap din evidenta, 

 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. 
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B. Activităţi desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 

Ian.-nov.2011 (cumulat) S.E.D.P.H.: 

- CAZURI NOI luate in evidenta : 1983 de persoane, din care 1649 adulti (135 nevazatori) / 334 de copii 

- LEGITIMATII TRANSPORT interurban CFR /AUTO eliberate: 1921 Buc. 

- LEGITIMATII TRANSPORT urban eliberate: 2454 Buc. 

- OPTIUNI-ACORD INDEMNIZATIE / ASISTENT PERSONAL verificate si acordate: 1831 Buc. 

- ROVINIETE cereri : 378 Buc. 

- CERERI RESTITUIRE DREPTURI BANESTI returnate: 558 buc. 

- CERERI RESTITUIRE DREPTURI BANESTI decese : 955 buc. 

- CERTIFICATE de incadrare in grad de handicap prelucrate: 5174 Buc.,  din care 2994 adulti / 2180 copii 

- BILETE CFR eliberate:  48921Buc., pentru 8598 de persoane. 

- BILETE AUTO eliberate: 12505 Buc., pentru 2727 de persoane. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

O.1. Informarea şi consilierea beneficiarilor S.E.D.P.H., cu privire la: încadrarea în grad de handicap, 

evaluarea şi reevaluarea complexă, luarea în evidenţă şi constituirea dosarului pentru prestaţii sociale, 

drepturi şi facilităţi cuvenite, 

O.2. Acordarea drepturilor  şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor încadrate în grad 

de handicap, din evidenţă, 

O.3. Actualizarea periodica a dosarului de persoana cu handicap, 

O.4. Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare cu instituţiile publice şi private care activează în domeniul 

persoanelor cu dizabilităţi, 

O. 5. Informarea, consilierea opiniei publice, a comunităţii, privind dizabilitatea. 
             

 

5.4.  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP  

PENTRU ADULŢI 

 

A. Obiectivele propuse pentru anul 2011:   

- Solutionarea dosarelor medico-psihosociale transmise de catre S.E.C.P.A.H. si emiterea certificatelor de 

incadrare in grad de handicap. 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 

Nr. certificate de incadrare in grad de handicap emise de catre C.E.P.A.H. Timis  5120                                                                                                                                                            

Nr. certificate de respingere a incadrarii in grad de handicap emise de catre C.E.P.A.H. Timis  724 

Nr. contestatii privind incadrarea sau respingerea incadrarii in grad de handicap  547 

Dosare medico-psihosociale solutionate de catre C.E.P.A.H. Timis     

Dosare solutionate de catre C.E.P.A.H. Timis si pentru care s-a luat  masura de protectie pentru persoana 

adulta cu handicap (admitere in centru rezidential, externare, invoire, respingere, transfer) 118 din care:  

- admitere: 101, externare: 8, invoire: 4 şi transfer: 5 

 

C. Obiective pentru anul 2012: 

O.1. Informarea şi consilierea beneficiarilor persoane cu handicap şi aprţinatori ai acestora,  cu 

privire la: încadrarea în grad de handicap, evaluarea şi reevaluarea complexă, luarea măsurii de protecţie 

socială privind admiterea în centre rezidenţiale publice, luarea în evidenţă ca şi persoana cu handicap şi 

constituirea dosarului pentru prestaţii sociale, drepturi şi facilităţi cuvenite  

O.2. Indeplinirea atribuţiilor C.E.P.A.H. şi Secretariatului Comisiei în relaţia cu beneficiarii; alte 

compartimente de specialitate sau centre rezidenţiale din cadrul Direcţiei; alte instituţii, servicii şi 

autorităţi publice, sau o.n.g., în concordanţă cu legislaţia privind organizarea şi funcţionarea c.e.p.a.h. 

teritoriale. 

O. 3. Asigurarea coerentei actului decizional a C.E.P.A.H. în procesul de soluţionare a dosarelor 

medico-psihosociale şi de emitere a certificatelor corespunzătoare. 

O.4. Întocmirea programului individual de integrare şi reabilitare socială. 

O.5. Soluţionarea dosarelor privind luarea unei măsuri de protecţie a adultului cu handicap, sau 

privind revocarea sau înlocuirea măsurii de protecţie stabilite. 
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5. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE / PERSOANELOR CU 

HANDICAP -  CENTRE 

 

 

5.5. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

LUGOJ 

 

 

 
 

 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011 

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

Neuropsihiatricǎ Lugoj – reamenajarea/refacerea, dotarea spaţiilor 

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 

 

 

B. Activităţi desfăşurate şi Rezultatele obţinute 

- achiziţionarea şi montarea unei noi maşini de gătit industrială; refacerea partială a acoperişului la 

pavilionul 3 şi 4; schimbarea instalaţiei electrice pavilionul 4; executarea lucrărilor de igienizare în 

spaţiile de cazare; 

- evaluarea / reevaluarea multidisciplinară periodică (la 6 luni) şi realizarea Planului Individual de 

Intervenţie pentru 88 beneficiari; 

- întocmirea de orare zilnice pentru toţi beneficiarii; 

- schimbarea Contractelor pentru acordarea de servicii sociale pentru 51 beneficiari puşi sub 

interdicţie; 

- reevaluarea situaţiei socio-familiale prin reactualizarea datelor sociale de la dosarul beneficiarilor – 

cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori a fost nevoie; 

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

beneficiari; 

- punerea în legalitate la Serviciul Public Comunitar Local Evidenta Populaţiei Lugoj prin reinnoirea 

vizelor de flotant pentru 33 beneficiari şi obţinerea de acte de identitate noi în cazul celor expirate 

pentru 38 beneficiari; 

- întocmirea dosarelor pentru evaluare complexă în scopul reinnoirii gradului de handicap – 4 

beneficiari; 

 - evaluarea / reevaluarea situaţiei medicale a beneficiarilor: evaluare neuropsihiatrică – de 2 ori/an 

sau ori de câte ori a fost nevoie, efectuarea de analize de sânge gratuite pentru toti beneficiarii (HIV, 

VDRL, Ag Hbs); 

 - relaxare şi deconflictualizare prin activităţi de petrecere a timpului liber într-un mod cât mai 

placut, activităţi recreative, socializare. 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

78 13 3 88 
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C. Obiective propuse pentru anul 2012 

Obiectiv general 

 – creşterea gradului de autonomie globala a beneficiarilor 

 

Obiective specifice : 

 menţinerea şi/sau 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; 

 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; 

 sprijinirea beneficiarilor selectati pentru gasirea unui loc de munca protejat pentru desfasurarea 

unei activitati productive compatibile cu handicapul acestora; 

 incheierea de contracte de parteneriat, protocoale de colaborare cu diverse institutii; 

 continuarea demersurilor in vederea imbunatatirii conditiilor de trai pentru beneficiari: dotarea 

spalatoriilor cu maşini de spălat industriale; refacerea instalaţiei de încalzire şi a instalaţiei de apa 

calda şi rece, a instalaţiei de canalizare la toate cele 3 pavilioane; reparatii la acoperisul pavilionului 

1; refacerea instalaţiei electrice la pavilionul 1 şi 3; renovarea/igienizarea interioară (prin zugravit) a 

pavilioanelor; refacerea compartimentării blocului alimentar; schimbarea/înlocuirea uşilor şi a 

geamurilor. 

 

 Distribuţia numǎrului total de beneficiari de la 30.11.2011 împarţitǎ pe: 

1. Sexe  

Sex 

Femeiesc Bǎrbǎtesc 

46 42 

 

2. Grupe de vârstǎ: 

 peste 18 ani = 88 beneficiari (persoane adulte cu handicap) 

 

3. Şcolarizare:  

   - 1 beneficiar (C.R.) frecventeazǎ o formǎ de învǎţǎmânt – Scoala de Arte şi Meserii 

“Ghe.Atanasiu” Timişoara – anul III 

 

4. Mediul de provenienţǎ (rural, urban) 

  

Mediu de provenienţǎ 

Urban Rural 

53 35 

  

5. Numǎr de beneficiari cu handicap = 88 

   

Tip handicap 

Mental Neuropsihic Asociat  

80 5 3  
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5.6. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

NR.1 LUGOJ 
 

 

 

 
  

A. Obiectivele propuse pentru anul 2011: 

- reactualizarea documentaţiei d punct de vedere social CRRN Nr.1 Lugoj; 

- reevaluarea  psiho-socio-medicală semestrială a beneficiarilor; 

- reprezentarea legală a beneficiarilor din CRRN Nr.1.Lugoj; 

- derularea programului de recuperare şi reabilitare; 

- organizarea unei tabere în 2011; 

- participarea personalului la cursuri de perfecţionare profesională. 
 

 

B. Activităţi desfăşurate şi  Rezultate obţinute: 

- numirea asistentului social în calitate de tutore pentru beneficiarii puşi sub interdicţie prin sentinţă 

judecătorească; 

- semestrial, beneficiarii au fost reevaluaţi psiho-socio-medical de echipa multidisciplinară; 

- a fost reactualizată documentaţia centrului ( Planul instituţional al centrului pe 2011, Manualul de 

proceduri (şi forma adaptată), Ghidul beneficiarului ( şi forma adaptată),  Planul de recuperare şi 

reabilitare 2011); 

- au fost întocmite Planuri individualizate de intervenţie pentru toţi cei 88 de beneficiari; 

- au fost derulate activităţi ocupaţional lucrative: Bucătarii iscusiţi, atelierul Fantezia, etc; 

- a fost organizată tabăra la Costineşti pentru 30 de beneficiari în prima decadă a lunii septembrie 

2011; 

- lunar, s-au serbat zilele de naştere  sau onomastice ale beneficiarilor; 

- instructorii de ergoterapie au organizat activităţi demonstrative pe diferite teme cu beneficiarii 

centrului; 

- personalul centrului a participat la cursuri de perfecţionare profesională  
 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

- întocmirea Planului instituţional al centrului pe anul 2012; 

- sprijinirea integrării socio-profesionale a beneficiarilor cu abilităţi de viaţă independentă;  

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

-  întocmirea Planurilor individualizate de intervenţie ale beneficiarilor; 

- derularea programului de recuperare şi reabilitare; 

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

 

 

Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2010 împărţită pe : 

a. sexe:  Femei-39,  Bărbaţi-49 

b. grupe de vârstă : 19-41 

c. şcolarizare : nici un beneficiar scolarizat 

d. mediul de provenienţă (rural, urban) :  din raza judeţului Timiş 

e. număr de beneficiari cu handicap : 88 adulţi cu handicap 

grad grav- 62 beneficiari 

grad accentuat- 26 beneficiari 
 

NOIEMBRIE  

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE  

2011 

86 3 1 88 
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5.7. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  

NR. 1  GĂVOJDIA 

 

 

 

 

 

A. Obiectivele propuse pentu anul 2011:  

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

 - încadrarea în alocaţiile stabilite prin H.G. Nr.23 din 6 ianuarie2010; 

 - creşterea calităţii serviciilor oferite de C.R.R.N. Găvojdia pentru beneficiari; 

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

 - organizarea de evenimente cu beneficiarii. 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute: 

- reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor s-a făcut în conformitate cu 

Standardele specifice de calitate ( Ordinul nr.559/2008). Responsabili de caz coordonează şi 

monitorizează Planurile Individuale de Intervenţie pentru fiecare beneficiar. Activităţile recuperatorii 

se desfăşoară conform Orarului Zilnic în funcţie de gradul şi tipul de handicap, de nevoile individuale 

şi opţiunile fiecărui beneficiar; 

 - prin responsabili de caz şi şefii de sectoare s-a urmărit consumul zilnic şi încadrarea în alocaţiile 

stabilite; 

 - centrul s-a preocupat şi se preocupă în permanenţă pentru creşterea calităţii serviciilor oferite 

beneficiarilor. Hrana beneficiarilor este asigurată conform reţetarului. Meniul săptamânal este întocmit 

de către comisia de meniuri cu participarea beneficiarilor urmărindu-se asigurarea unui meniu cât mai 

variat, în funcţie de preferinţele beneficiarilor, şi asigurarea necesarului de calorii, proteine şi vitamine. 

Serviciile medicale sunt asigurate permanent prin cadrele medicale din centru, medicul de familie iar în 

cazuri de urgenţă prin Spitalul Municipal Lugoj. 

 - personalul cunoşte şi respectă drepturile beneficiarilor prevăzute în Codul Drepturilor Beneficiarilor, 

beneficiarii fiind informaţi cu privire la drepturile lor. În acest scop pe fiecare secţie este afişat şi sub 

formă adaptată ( grafică ) Codul Drepturilor Beneficiarilor. 

 - în funcţie de sărbători şi agenda culturală a unităţii s-au organizat evenimente cultural-artistice, iar la 

fiecare sfârşit de lună s-a sărbătorit ziua de naştere pentru beneficiarii născuţi în luna în curs. 

 

C. Obiective propuse pentu anul 2012:  

- continuarea creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiariilor; 

 - încadrarea în alocaţiile stabilite; 

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

 - organizarea de evenimente cu beneficiarii. 

 

 

Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2011 împărţită pe : 

a. sexe: feminin = 120, masculin = 194 

b. grupe de vârstă: 18 – 19 = 2, 20 – 24 = 15, 25 – 29 = 19, 30 – 34 = 62, 35 – 39 = 68, 40 – 44 = 33, 

45 – 49 = 24, 50 – 54 = 26, 55 – 59 = 25, 60 – 64 = 20, 65 – 69 = 11, 70 – 74 = 5, 75 – 79 = 3, 80 – 

84 = 1 

c. mediul de provenienţă: rural = 238, urban = 76 

d. număr de beneficiari cu handicap: 314 

 

 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

307 16 9 314 
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5.8. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CIACOVA            

 

 

 
 
 

A. Obiectivele propuse pentru anul 2011: 

- creșterea  calităţii vieţii beneficiarilor centrului, 

- evaluarea/reevaluare beneficiari, 

- acordarea de servicii sociale beneficiarilor. 

 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi Rezultatele obţinute:                                               

- spaţii de cazare igienizate, 

- beneficiari evaluaţi la internare și reevaluaţi la 6 luni, 

- servicii sociale  acordate unui număr mediu de 101 beneficiari în anul 2011. 

 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru beneficiari, 

- evaluarea la internare și reevaluarea  periodică la 6 luni a beneficiarilor, 

- asigurarea unui Plan Individual de Intervenţie  pentru  fiecare beneficiar, 

- monitorizarea implementǎrii Planului  Individual de Intervenţie a beneficiarilor, 

- supravegherea și menţinerea stǎrii de sǎnatǎte a beneficiarilor, 

- asigurarea unor activităţi de recuperare și menţinere  a stării de sănătate, 

- desfǎsurarea unor activităţi de  recreere  şi socializare, 

- asigurarea unor activităţi de integrare/ reintegrare familială şi comunitară, 

- încadrare în standardele de cost/beneficiar/an. 

 

 

Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2011  împărţită pe : 

 

a. sexe: femei – 51, bărbaţi - 54 

b. grupe de vârstă : între 30-40 ani   =   3, între 41-50 ani   = 13, între 51-60 ani   = 26, între 61-

70 ani   = 32, între 71-80 ani  =  21, peste 80 ani       = 10 

c. şcolarizare : studii superioare    =  7, medii            = 5, generale      = 81, fără studii   = 12 

d. mediul de provenienţă : 72 – urban, 33 rural 

e. număr de beneficiari cu handicap : 89 

 

 

 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

101 27 23 105 
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5.9. CENTRUL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP SUFERINDE DE MALADIA  

ALZHEIMER CIACOVA 

 
 

 

 

 

A. Obiective pentru anul 2011: 

Obiectiv 1: Asigurarea de servicii de calitate specializate în cadrul C.P.P.H.S.M.A. Ciacova, cu un 

număr suficient de profesionişti care să aciveze în domeniu. 

Obiectiv 2: Orientarea serviciilor spre individualizare şi personalizare. 

Obiectiv 3: Finalizarea mutării bucătăriei din cadrul CIA Ciacova în clădirea CPPHSMA Ciacova. 

Obiectiv 4: Promovarea furnizării serviciilor de calitate destinate persoanelor diagnosticate cu maladia 

Alzheimer şi a familiilor acestora. 

 

 

B. Activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute:   

Obiectivele au fost atinse, beneficiarii au fost evaluaţi, s-au întcmit planurile  de intervenţie cu 

programele aferente de îngrijire, recuperare şi integrare/ reintegrare socială, monitorizând 

implementarea acestora, s-au întocmit contracte de furnizare a serviciilor sociale pentru persoanele nou 

internate, s-au întocmit orarele zilnice pentru fiecare beneficiar.  

Prin amenajarea bucătăriei s-au creat condiţiile adecvate de deservire a beneficiarilor. 

Prin angajarea de personal se furnizează servicii de calitate destinate persoanelor diagnosticate cu 

maladia Alzheimer şi se oferă suport în vederea menţinerii legăturii cu familiile acestora. La finalul 

anului 2011 s-a ocupat şi postul vacant de asistent social. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

Obiectiv general: Promovarea serviciilor  de calitate specializate în cadrul C.P.P.H.S.M.A. Ciacova cu 

profesionişti care  activează în domeniu. 

Obiectiv specific 1: Asigurarea de servicii de calitate specializate în cadrul C.P.P.H.S.M.A. Ciacova. 

Obiectiv specific 2: Orientarea serviciilor spre individualizare şi personalizare. 

Obiectiv specific 3: Promovarea furnizării serviciilor de calitate destinate persoanelor diagnosticate 

cu maladia Alzheimer şi a familiilor acestora. 

 

 

Distribuţia numărului total de beneficiari de la 30.11.2011 împărţită pe : 

a.sexe: femei – 31, bărbaţi - 14 

e. grupe de vârstă : 60-64 ani -5, 65-69 ani –4, 70-74 ani –6, 75-79 ani –13, 80-84 ani -11, 85 -91 ani 

– 6. 

f. şcolarizare : primare - 17, gimnaziale – 9, medii – 12, superioare – 3, fără - 4 

g. mediul de provenienţă: rural -11, urban - 34 

h. număr de beneficiari cu handicap : 45 

 

 
 

 
 

 

 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

37 35 27 45 
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5.10. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ VARIAŞ 

 

 

 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011 

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

psiho-fizice; la sistarea serviciilor; 

2. Asigurarea în baza nevoilor identificate, a unui Plan de Intervenţie ce va cuprinde serviciile furnizate 

beneficiarului; 

3. Asigurarea serviciilor de cazare, hrană şi a condiţiilor de igienă; 

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

5. Desfăşurarea unor activităţi de recuperare/menţinere a stării beneficiarului; 

6. Asigurarea unor activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară; 

7. Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor; 

8. Evaluarea gradului de mulţumire a beneficiarilor faţă de serviciile primite. 
 
 

B. Activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute  

Au fost atinse toate obiectivele propuse pentru anul 2011. 
 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012 

1. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului din punct de vedere social, psihologic şi medical; 

2. Elaborarea Planului Individual de Intervenţie (Program de îngrijire, Program de recuperare, Program 

de integrare/reintegrare socială); 

      3. Asigurarea serviciilor de cazare, hrană şi condiţiilor de igienă; 

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

     5. Desfăşurarea unor activităţi de recuperare/menţinere a stării beneficiarului; 

     6. Asigurarea unor activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară; 

     7. Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor; 

     8. Evaluarea gradului de mulţumire a beneficiarilor faţă de serviciile primite. 

 

 

Distribuţia numărului total de beneficiari la 30.11.2011: 

a. Distribuţia pe sexe: bărbaţi – 16, femei - 20 

b. Distribuţia pe grupe de vârstă :  40-49 ani – 4, 50-54 ani - 3, 55-59 ani – 1, 60-64 ani – 3, 65-69 ani – 

5, 70-74 ani – 4, 80-84 ani – 4, 85 ani şi peste - 4 

c.  Nivel de şcolarizare : fără studii – 6, studii primare – 9, gimnaziale – 8, profesionale – 2, medii – 10, 

superioare - 1 

d. Mediul de provenienţă: rural – 22, urban - 14 

e. Numărul de beneficiari cu handicap : 33 

 

 

 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

36 10 10 36 
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5.11.CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU ADULŢII 

FĂRĂ ADĂPOST BACOVA 
 

 

 

 

 

Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost a luat fiinţă prin Proiectul 

Phare 2004 "Coeziune economică şi socială", proiect care a debutat în ianuarie 2007, şi s-a derulat până 

la finele lunii iulie 2008. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza Protocolului de Colaborare dintre 

DGASPC Timiş şi Federaţia Caritas A Diacezei Timişoara încheiat ca urmare a Proiectului Phare 2004. 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011 

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

integrării sociale), beneficiarilor Centrului; 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea incluziunii sociale pentru beneficiarii CISPAFA Bacova. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi Rezultate obţinute: 

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

- A fost întocmită documentaţia necesară pentru admiterea a 7 persoane în C.I.S.P.A.F.A Bacova;  

- S-au evaluat psihosocial11 persoane adulte fără adăpost;  

- Alcătuirea planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire a 6 beneficiari ai acestui centru; 

- 1 beneficiar reintegrat în societate; 

- 1 copil minor integrat într-o unitate de învăţământ cu, curriculum adaptat; 

- 6 beneficiari au fost integraţi în centru (4 bărbaţi, 2 femeie); 

- 5 beneficiari au fost încadraţi la un loc de muncă cu formalităţi legale ( 3 bărbaţi, 2 femeie); 

- 10 anchete sociale şi evaluări iniţiale efectuate în cadrul Azilului de Noapte Pater Jordan Timişoara; 

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

Adăpost Bacova (4 bărbaţi, 2 femeie); 

- 2 beneficiari au fost încadraţi într-un grad de handicap; 

- S-a reînnoit o carte de identitate provizorie, şi s-a stabilit reşedinţa  pentru alţi 2 beneficiari; 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

- 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, beneficiarilor Centrului; 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea incluziunii sociale pentru beneficiarii CISPAFA 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); 

- Participarea la întâlniri de lucru, manifestări dedicate persoanelor adulte fără adăpost. Participare la 

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; 

- Întocmirea Manualului de proceduri a C.I.S.P.A.F.A. Bacova. 

 

 

 

5.12. CENTRUL  DE  ASISTENŢĂ  ŞI  PROTECŢIE  A  

VICTIMELOR  TRAFICULUI  DE  PERSOANE  RECAŞ 

 

În 2011 Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane Recaş a fost în conservare.  

NOIEMBRIE 

2010 

INTRĂRI IEŞIRI NOIEMBRIE 

2011 

8 6 3 11 
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6. SERVICII DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 

6.1.  SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE ŞI INFORMATIZARE 

ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE SI PROTECŢIEI COPILULUI 

 

A. 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. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

 În cursul anului 2011, în colaborarea cu primăriile s-au realizat: 

o Pregătirea materialelor de prezentare de la întâlniri, pregătirea fotocopiilor după 

legislaţie, proceduri şi metodologie de lucru în asistenţa socială a copilului/adultului, 

o 20 de întâlniri de lucru cu consiliile comunitate consultative,  

o 3 întâlniri cu asistenţii sociali a câte 33 de primării din judeţ, pe tema “Planului de 

servicii”, 

o 4 întâlniri cu primarii şi secretarii primăriilor din judeţ, 

o 3 serii de întâlniri cu asistenţii sociali din primării, pentru formarea competenţelor 

fundamentale în lucrul cu familia şi copilul, 

o S-a oferit consultanţă telefonică pe diverse teme (problematica copiilor cu părinţi plecaţi 

în străinătate, procese pentru încredinţarea copiilor, măsuri de protecţie pentru adulţi/copii, 

etc), ori de câte ori s-au solicitat, 

o În 2011 s-a iniţiat o colaborare UNICEF-CRIPS, intitulat „Reţele comunitare pentru 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar”. DGASPC Timiş are rol de coordonator al 

activităţii asistenţilor socială din primăriile şi şcolile nominalizate. Proiectul sprijină 

dezvoltarea de reţele comunitare şi creşterea competenţelor referenţilor sociali din serviciile 

publice de asistenţă socială şi a altor actori comunitari pentru a se implica în prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar. Scopul proiectului constă în  Îmbunătăţirea accesului la 

educaţie al tuturor copiilor şi prevenirea abandonului şcolar în comunităţile ţintă, prin 

intervenţia specialiştilor din domeniul social şi a membrilor comunităţii. În perioada 

01.11.2011 – 10.12.2011 s-a derulat prima activitate de instruire la nivelul comunităţilor 

ţintă selecţionate de către UNICEF, respectiv sat Berini, comuna Sacoşu Turcesc şi sat 

Măguri, municipiul Lugoj. Cea de-a doua sesiune de instruire se va desfăşura în perioada 

09.01.2012 – 05.02.2012, pentru construirea reţelei la nivel comunitar. 

 

 În domeniul scrierii şi implementării proiectelor: 

o Proiectul INTERREG IVC – Subproiectul „Technology Cares” a început la 1 ianuarie 

2010, s-a încheiat în iunie 2011 şi a fost auditat în iulie 2011.  

o În vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia 

si oferirea de servicii conform standardelor, în 2011 s-au realizat următoarele proiecte cu 

finanţare europeană: 

 Proiectul aflat în implementare în 2011 şi finanţat prin Banca Mondială - „Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj” - Conform planificării 

activităţilor, se află în procedura de achiziţie a lucrărilor de construcţie. 

 Proiectul acceptat spre finanţare în 2011 şi finanţat prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 - “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Periam” – a trecut de etapa de evaluare tehnico-financiară şi de evaluarea de teren.  

 Proiectul acceptat spre finanţare în 2011 şi finanţat prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 - ”Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia” – 

a trecut de etapa de evaluare tehnico-financiară şi de evaluarea de teren. 
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 În domeniul actualizării paginii de internet a Direcţiei: 

o S-a refăcut pagina DGASPC Timiş, în colaborare cu Managerul Public şi printr-un 

contract de sponsorizare cu o firmă, 

o S-au scanat, anonimizat şi postat pe site toate declaraţiile de avere şi interese ale 

funcţionarilor publici din Direcţie, 

o S-au postat toate posturile libere, condiţiile de înscriere şi participare la concurs,  

o S-au postat toate anunţurile de interes public, 

o S-au actualizat toate informaţiile de pe site. 

 

 În domeniul creării şi administrării bazelor de date, în 2011 s-au realizat: 

o Îmbunătăţirea Evidenţei beneficiarilor Serviciului de Consiliere psihologică, 

o Îmbunătăţirea lucrării Evidenţă a beneficiarilor Complexelor de Servicii Specializate ale 

DGASPC (publice şi private) pentru Serviciul Rezidenţial, 

o Întreţinerea bazei de date (nov. 2010 - oct. 2011) şi Analiza iniţială, preluarea, aplicarea 

şi verificarea (nov. 2011 a) Evidenţelor persoanelor cu handicap din Judeţul Timiş, printr-

o colaborare cu o firmă, 

o Asistenţă tehnică şi modificări cerute – Serviciul de Consiliere Psihologică, 

o Asistenţă tehnică, modificări şi diverse situaţii la lucrările – Serviciul Evidenţă Drepturi 

pentru Persoane cu Handicap şi Serviciul Buget-Financiar: Reture poştale, Cetificate 

persoane cu handicap, Bilete CFR, Dispoziţii de plată, Dispoziţii de plată cu diferenţe, 

Registru persoane cu handicap, 

o Lucrare nouă pentru evidenţă beneficiari Serviciul de Evaluare şi Monitorizare Asistenţi 

Maternali Profesionişti, în faza de elaborare, 

o Întreţinere, dezvoltare, asistenţă tehnică şi scoatere de liste/statistici/baze de date 

solicitate de alte instituţii sau servicii din lucrările serviciilor pentru persoanele cu 

handicap, 

o Colaborarea cu firma SeeSoft pentru analiza iniţială, preluarea informaţiilor şi 

completarea bazei de date noi, pentru Serviciul Evaluare Drepturi Persoane cu Handicap, 

o Colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru extragerea 

diverselor informaţii din bazele de date a persoanelor cu handicap cât şi întocmirea de 

bazelor de date raportate de acestea, 

 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

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

Comunitare Consultativ la nivelul Comunităţilor Locale,  

 Continuarea Proiectului UNICEF, coordonat de C.R.I.P.S şi implementat de Direcţie, în colaborare 

cu primăriile şi şcolile nominalizate în proiect, 

 Continuarea Programului „Reţele comunitare de prevenire şi combatere a abandonului şcolar”, 

 Identificarea, scrierea şi implementarea de  proiecte cu finanţare externă, 

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

 Crearea de baze de date la nivelul tuturor serviciilor. 

 

 

6.2.   SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

 Stabilirea şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite conform legii persoanelor cu handicap, 

 Creşterea calităţii serviciilor acordate în centre, 

 Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor adulte fără adăpost în vederea excluderii marginalizării sociale, 

 Protejarea persoanelor victime ale violenţei domestice, 

 Protejarea datelor cu caracter personal, 

 Derularea relaţiilor de muncă în condiţii de legalitate. 
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B. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

- redactarea şi  susţinerea cauzelor  aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti  (653 dosare) 

-  vizarea pentru legalitate a  dispoziţiilor emise de către Directorul General al  D.G.A.S.P.C Timiş, 

-  vizarea pentru legalitate a actelor de personal (2.123 de acte), 

-  vizarea pentru legalitate a deciziilor de plată a indemnizaţiei pentru  persoanele cu handicap, de 

încetare acordare a indemnizaţiei, de plată a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap decedate, către 

moştenitori (3.438 de acte), 

 - avizarea referatelor S.E.D.P.H. (11 referate), 

- întocmirea şi avizarea adeverinţelor eliberate persoanelor cu handicap pentru scutire plată 

dobândă la credit (12 adeverinţe), 

-  efectuarea cercetărilor disciplinare prealabile (8 comisii de cercetare  disciplinară), 

-  vizarea notelor justificative de alegere a procedurii de achiziţie, dispoziţii comisii achiziţii, 

contracte achiziţii (187 acte), 

- semnarea adeverinţelor care atestă calitatea de salariat (2.046 adeverinţe), 

- asistarea minorilor refugiaţi şi întocmirea dosarelor pentru acordarea azilului în România (3 

dosare), 

- eliberare autorizaţii de căsătorie minori (9 dosare), 

- întocmire angajamente de plată, formulare răspuns contestaţii, sesizări, consilierea persoanelor cu 

probleme sociale.  

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

 Stabilirea şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite conform legii persoanelor cu handicap, 

 Creşterea calităţii serviciilor acordate în centre prin punerea sub interdicţie a persoanelor fără 

discernământ protejate în centrele subordonate direcţiei, 

 Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor adulte fără adăpost în vederea excluderii marginalizării sociale, 

 Protejarea persoanelor victime ale violenţei domestice, 

 Reducerea numărului de copii din sistemul rezidenţial prin derularea cu celeritate a tuturor 

demersurilor care determină încetarea măsurii plasamentului minorilor şi care determină adopţia lor, 

 Protejarea datelor cu caracter personal, 

 Derularea relaţiilor de muncă în condiţii de legalitate, 

 Actualizarea R.O.F. şi R.O.I.ului instituţiei. 

 

 

6.3.   SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ŞI SALARIZARE 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011 

1. Asigurarea resurselor umane pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. 

2. Gestiunea resurselor  umane. 

3. Acordarea drepturilor  salariale pentru munca prestată. 

4. Gestiunea funcţiilor publice. 

5. Eficientizarea activităţii de resurse umane. 

6. Cresterea nivelului de pregatire al salariatilor. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

1. Ocuparea posturilor vacante pentru care s-a obtinut avizul conform legii. 

2. Promovarea personalului in conditiile legii. 

3. Modificarea raporturilor de munca / serviciu in conditiile legii. 

4. Reincadrarea personalului incepand cu 01.01.11 si acordarea drepturilor salariale conform legii.  

5. Reglementarea modului de evidenta a timpului de munca. 

6. Intocmirea si transmiterea documentelor specifice evidentei functiilor publice. 

7. Intocmirea noului registru de evidenta a salariatilor - REVISAL. 

8. Eficientizarea activităţii de resurse umane – completarea bazei de date RUSAL. 

9. Organizarea de cursuri de perfectionare in vederea cresterii nivelului de pregatire al salariatilor si al 

calitatii serviciilor oferite. 

10. Eliberarea documentelor specifice activitatii de resurse umane la cererea salariatilor.  
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PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2011: 

Nr. crt. Principalele activitati TOTAL 

1 Concursuri de recrutare 14 

2 Posturi pentru care s-a organizat concurs /selectie 53 

4 Persoane angajate 48 

3 Persoane promovate 77 

5 Incetare raport de munca/serviciu 87 

6 Modificare raport de munca/serviciu 189 

7 Suspendare raport de munca/serviciu 86 

8 Acordare gradatie superioara 156 

9 Dispozitii emise 1040 

10 Adeverinte eliberate 1576 

11 Concedii odihna 1065 

12 Concedii medicale 847 

13 Alte concedii 578 

12 cursuri 658 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

1. Reorganizarea directiei conform noilor reglementari specifice asistentei sociale. 

2. Asigurarea resurselor umane pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii .  

3. Gestiunea resurselor  umane . 

4. Gestiunea funcţiilor publice si contractuale. 

5. Acordarea drepturilor  salariale conform legislatiei specifice anului 2012. 

6. Eficientizarea activităţii de resurse umane prin extinderea utilizarii bazei de date 

RUSAL. 

7. Cresterea nivelului de pregatire al salariatilor. 

8. Cresterea calitatii serviciilor oferite 

 

6.4.  SERVICIUL RELAŢII PUBLICE 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

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

socială. 

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

DGASPC Timiş. 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii/ persoane fizice prin  eficientizarea 

activităţii de soluţionare a solicitărilor /sesizărilor. 

 Îmbunătăţirea managementului documentelor prin implementarea Programului de management al 

documentelor Lotus Notes. 

 Organizarea de evenimente specifice pentru beneficiarii din centre. 

 Promovarea activităţilor instituţiei. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

În cursul anului 2011, activitatea Serviciului Relaţii Publice a constat în următoarele activităţi principale:  

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

drepturilor copilului/persoanelor cu handicap (600 de autocolante pentru promovarea Telefonului 

Copilului şi 300 autocolante pentru promovarea Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului) 

 Mediatizarea activităţii instituţiei prin transmiterea a peste 20 de comunicate de presă. 

 Oferirea de răspunsuri, în scris sau verbal, reprezentanţilor mass-media. S-a răspuns la peste 100 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, Memorialul “Hubertus Gollnick”, competiţii sportive şi 
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culturale tradiţionale. Majoritatea manifestărilor au fost  cuprinse în Agenda Culturală a CJ Timiş, 

pe anul 2011; majoritatea activităţilor propuse pe Agenda Culturală au fost realizate. 

 Formularea de răspunsuri la cele 36 de solicitări primite  în baza Legii 544/2001 a liberului acces la 

informaţiile de interes public.   

 Gestionarea audienţelor la conducerea instituţiei: 114 de  persoane au solicitat  audienţe la 

conducerea instituţiei,  din care 44 la directorul general, 25 la directorul general adjunct  protecţia 

copilului şi 45 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 . 

 Gestionarea activităţii de registratură, care a constat în  primirea, înregistrarea şi transmiterea a 

peste 60 840 de documente. Programul de management al documentelor Lotus Notes 8.5  a fost 

extins  şi la celelalte servicii din cadrul DGASPC Timiş, acordându-se consultanţă utilizatorilor ori 

de câte ori a fost necesar.  

 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 2012: 

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

socială. 

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

DGASPC Timiş. 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii/ persoane fizice prin  eficientizarea 

activităţii de soluţionare a solicitărilor /sesizărilor. 

 Îmbunătăţirea managementului documentelor prin implementarea Programului de management al 

documentelor Lotus Notes. 

 Organizarea de evenimente specifice pentru beneficiarii din centre. 

 Promovarea activităţilor instituţiei. 

 

 

6.5.   MANAGER PUBLIC 
 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011 

1. Continuarea implementării CAF (Common Assessment Framework - Cadrul comun de auto evaluare în 

instituţiile publice) 

2. Implementarea Subproiectului SHARE IT 

3. Evaluarea obiectivelor Planului anual de management  al Direcţiei pentru perioada iulie- decembrie 

2010 si perioada ianuarie – iunie 2011 

4. Realizarea Planului anual de management al pentru anul 2011 

5. Implementarea Sistemului de control managerial intern 

6. Promovarea imaginii D.G.A.S.P.C. prin realizarea unei pagini de internet îmbunătăţite cu sprijinul  Soft 

Build si in colaborare cu Serviciul Strategii, Programe si Informatizare. 

 

 

B. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute: 

1. Continuarea implementării CAF (Common Assessment Framework - Cadrul comun de auto 

evaluare în instituţiile publice) 

- A fost elaborat Planul de actiuni CAF si s-a initiat implementarea acestui Plan de actiuni CAF 

Raportarea privind implementarea Planului de actiuni se va face la inceputul anului 2012 

Rezultat obtinut: Plan de actiuni CAF aprobat de conducere si care se afla in implementare nr. 35963 / 

08.07.2011 
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2. Implementarea Subproiectului SHARE IT 

- A fost realizat Ghidul de bune practici: Incluziunea sociala si e-incluziunea tinerilor cu risc de excluziune 

sociala, vezi http://www.dgaspctm.ro/file/MP%20Ghid%20RO.pdf  

- A fost realizata Cercetarea “Adolescenţii din Timişoara lăsaţi acasă. O analiză cantitativă a  rolului  TIC 

(Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) pentru o mai bună incluziune  socială”, vezi 

http://www.dgaspctm.ro/file/MP%20Cercetare%20RO.pdf  

- Au fost formulate Recomandari de politici privind incluziunea sociala si e-incluziunea tinerilor cu risc de 

excluziune sociala 

Rezultat obtinut: Implementarea subproiectului SHARE IT care s-a incheiat la data de 30.06.2011 

3. Evaluarea obiectivelor Planului anual de management  al Direcţiei pentru perioada iulie- 

decembrie 2010 si perioada ianuarie – iunie 2011 

- Au fost realizate 2 Rapoarte de evaluare pentru perioada iulie- decembrie 2010 si, respectiv, perioada 

ianuarie – iunie 2011 ale Planului anual de management 

Rezultat obtinut: 2 Rapoarte de evaluare pentru iulie - decembrie 2010 si perioada ianuarie – iunie 2011 

4. Realizarea Planului anual de management al pentru anul 2011 

Rezultat obtinut: Planul anual de management al Directiei pentru anul 2011. 

5. Implementarea Sistemului de control managerial intern 

- A fost initiata implementarea sistemului de control managerial intern in cadrul Directiei  prin Dispozitia 

nr. 325 / 21.03.2011 si elaborat Programul de dezvoltare si implementare a sistemului de control 

managerial intern in cadrul DGASPC Timis 2011 – 2012 nr. 19797 / 12.04.2011 

- Au fost implementate standardele de control intern aferente primelor 4 Etape ale Programului; 

- Au fost elaborate rapoarte periodice privind implementarea fiecarei Etape si un Raport general privind 

implementare primelor 4 Etape 

- A fost realizat Registrul General de riscuri al DGASPC Timis in baza Registrelor de riscuri realizate la 

nivelul fiecarui Grup de lucru. 

Rezultat obtinut: Implementarea a 10 standarde de control intern prevazute de OMFP nr.946 / 2005 

conform Programului de dezvoltare si implementare a sistemului de control managerial intern in cadrul 

DGASPC Timis 2011 – 2012 

6. Promovarea imaginii D.G.A.S.P.C. prin realizarea unei pagini de internet îmbunătăţite cu 

sprijinul  Soft Build si in colaborare cu Serviciul Strategii, Programe si Informatizare. 

- A fost facilitata incheierea unui contract de sponsorizare privind realizarea unei paginii de web 

imbunatatite  a Directiei.  

Rezultat obtinut: Pagina de internet a Directiei noua. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

Obiectiv general nr. 1.: Imbunatatirea calitatii managementului D.G.A.S.P.C. Timis prin 

implementarea de programe si standarde de calitate  

O.S.1.Implementarea Planului de actiuni CAF in perioada august 2011 – decembrie 2012 

O.S.2.Implementarea Sistemului de control managerial intern in perioada perioada aprilie 2011 – 

decembrie 2012 

Obiectiv general nr. 2.: Realizarea Planului anual de management al D.G.A.S.P.C.  Timis 

O.S.1.Reactualizarea Planului anual de management al D.G.A.S.P.C. Timis pentru anul 2012, perioada 

ianuarie – iunie 2012 si iulie – decembrie 2012 

Obiectiv general nr. 3.: Realizarea de evaluari si raportari privind atingerea obiectivelor de catre 

D.G.A.S.P.C. Timis 

O.S.1. Realizarea evaluării semestriale pentru perioada iunie – august 2011, ianuarie – iunie 2012 si iulie – 

decembrie 2012 

O.S.2. Realizarea raportării trimestriale conform Programului de Guvernare 2009 – 2012 

Obiectiv general nr. 4.: Promovarea transferurilor de cunostinte legate de politicile la nivel european 

in domeniile care privesc cresterea capacitatii administrative si problematica sociala 

O.S.1. Participarea la schimburi de experienta in domeniile asistenta sociala, protectia copilului si 

cresterea capacitatii administrative si diseminarea cunostintelor dobandite 

Obiectiv general nr. 5.: Accesarea de fonduri externe in domeniile care privesc cresterea capacitatii 

administrative si problematica sociala 

O.S.1. Scrierea si implementarea de proiecte / programe cu finantare externa. 

http://www.dgaspctm.ro/file/MP%20Ghid%20RO.pdf
http://www.dgaspctm.ro/file/MP%20Cercetare%20RO.pdf
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6.6. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
 

 A. Obiectivele misiunilor pentru anul 2011 au fost: 

-  raportarea neregulilor conducerii DGASPC Timiş prin desfăşurarea misiunilor de audit de 

conformitate desfăşurate la :  

A. Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş, 

B. Centrul pentru Persoane Adulte cu Handicap suferinde de maladia Alzheimer,    

C. Serviciul Administrarea Patrimoniului Tehnic şi Administrativ, 

D. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Lugoj. 
- stabilirea măsurilor corective pentru deficienţele constatate în timpul misiunilor de audit  

B. Principalele activităţi desfăşurate:  

- identificarea deficienţelor şi asigurarea conducerii DGASPC Timiş în privinţa respectării prevederilor 

legale pentru activităţile supuse auditului, 

- s-au stabilit măsuri corective pentru deficienţele constatate în timpul misiunilor de audit, 

- raportarea deficienţelor constate şi măsurilor corective conducerii DGASPC Timiş în privinţa 

monitorizării acestora. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

- urmărirea implementării măsurilor corective pentru misiunile de audit desfăşurate în anul 2011, 

- misiuni de audit de sistem şi misiuni de audit de regularitate, conform Planului de audit şi a 

misiunilor de audit, 

- evaluarea sistemului de control intern managerial. 

 

 

6.7. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ŞI  MUNCĂ 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

- Realizarea unei bune colaborări cu centrul medical de medicina muncii cu care se va încheia noul 

contract, 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; 

- realizarea lucrărilor de alimentare cu apă a instalaţiilor de hidranţi, acolo unde aceasta este deficitară; 

- realizarea lucrărilor de ignifugare la obiectivele la care termenul de valabilitate a acestora a expirat; 

- revizuirea şi completarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, 

- intensificarea controalelor interne şi a exerciţiilor practice. 

 

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 2010, 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. S-a participat şi s-au prezentat actele necesare la controalele efectuate de SANEPID şi I.T.M.;  

4. S-au elaborat şi reactualizat actele de autoritate specifice activităţilor de securitate  şi sănătate în 

muncă şi situaţiilor de urgenţă; 

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; 
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6. În vederea cunoaşterii şi perfecţionării continue privitor la activitatea desfăşurată, precum şi în 

scopul îndeplinirii sarcinilor legale ale angajatorului privind activitatea de prevenire şi 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; 

8. Prin intermediul medicilor de intreprindere din cadrul compartimentului s-a colaborat cu Centrul 

Medical Explomed, şi, ulterior, cu alte cabinete de medicina muncii pentru efectuarea investigaţiilor 

medicale şi încheierea dosarelor, totodată întocmindu-se listele de investigaţii necesare pentru primirea 

autorizaţiei sanitare de funcţionare a centrelor; 

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( celor 

angajaţi în această perioadă, inclusiv asistenţilor maternali atestaţi sau reatestaţi pe parcursul anului); 

13. 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; 

14. 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.); 

15. 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;  

16. S-a centralizat necesarul de echipament individual de protecţie şi s-a întocmit documentaţia în 

acest sens, documentaţie înaintată Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice pentru realizarea achiziţiei. 

17. S-au verificat, împreună cu firma atestată în acest sens, toate instalaţiile de limitare şi stingere a 

incendiilor şi s-a remediat o mare parte din deficienţele constatate, stabilindu-se, pentru anul viitor, o serie 

de lucrări de mai mare amploare, necesare în vederea punerii la punct a instalaţiilor de hidranţi; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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 ; 

21. 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 2012: 

- Realizarea unei bune colaborări cu centrul medical de medicina muncii; 

- realizarea la timp a instructajelor periodice şi îmbunătăţirea materialelor de instructaj; 

- reevaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la nivelul direcţiei; 

- verificarea şi completarea echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor şi prevenire a situaţiilor de 

urgenţă; 

- realizarea lucrărilor de alimentare cu apă a instalaţiilor de hidranţi; 

- realizarea lucrărilor de ignifugare la obiectivele cu termenul de valabilitate expirat; 

- revizuirea şi completarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, 

- intensificarea controalelor interne şi a exerciţiilor practice. 
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7. SERVICII ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

7.1.   SERVICIUL BUGET FINANCIAR 
 

 

A. 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. 

 

B. Activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute 

Principalele activităţi derulate în cadrul Serviciului în această perioadă sunt urmatoarele:  

- 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 2012 

Obiectivele specifice ale Serviciului Financiar Buget pentru 2012 rămân: 

- 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; 

- asigurarea tuturor plăţilor drepturilor către beneficiari, conform legii. 
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7.2.   SERVICIUL CONTABILITATE 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

• 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 a 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. Activităţi  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 Centru de 

Plasament/Centru de Recuperare şi Reabilitare/Centre de Îngrijire şi Asistenţă/Centrul pentru 

Sprijinirea Integrarii Familiale si Profesionale a Tinerilor/Centrul pentru Persoane cu Handicap 

Suferinde de Maladia Alzheimer 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 Centru 

de Plasament/Centru de Recuperare şi Reabilitare/Centre de Îngrijire şi Asistenţă/Centrul pentru 

Sprijinirea Integrarii Familiale si Profesionale a Tinerilor/Centrul pentru Persoane cu Handicap 

Suferinde de Maladia Alzheimer 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. 

 Activitatea de Control Financiar Preventiv Propriu la nivelul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Timiş. 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

• 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. 

 

7.3. SERVICIUL TEHNIC ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

A. Obiective propuse pentru anul 2011: 

- Elaborarea Planului de Reparaţii şi Întreţinere, la locaţiile aparţinătoare DGASPC Timiş pentru: 

   - Clădiri şi suprafeţe construite din patrimoniu, precum şi spaţii verzi, căi de acces pietonale sau 

carosabile, precum şi spaţii de parcare, 

   - Instalaţii electrice, sanitare, termice, gaze şi ventilaţie din interiorul clădirilor cât şi din exterior. 

- 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. 
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B. Activităţi  desfăşurate şi rezultatele obţinute: 

- Efectuarea partiala a activităţilor din Planul de Reparaţii şi Întreţinere planificate şi urgenţe, 

- Suplimentarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere, 

- S-au asigurarat  materialele necesare bunei funcţionări a instituţiei din punct de vedere administrativ, 

- S-a asigurarat funcţionarea în condiţii de siguranţă a  parcului auto din dotare prin efectuarea de revizii, 

reparaţii, dotări funcţie de anotimp, asigurări, etc. 

- Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor proprii, atât prin intermediul angajatilor din cadrul serviciului, 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. 

- Asigurarea infrastructurii necesare pentru aplicarea Legii 16/96 a Arhivelor Naţionale.  

- Urmarirea indeplinirii Planului de reparatii 

- Urmarirea derulării contractelor de utilitati si servisare centrale 

- Urmarirea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a întregului parc auto din dotare 

 

C. Obiective propuse pentru anul 2012: 

- Elaborarea unui Plan de Reparaţii şi Întreţinere, la locaţiile aparţinătoare DGASPC Timiş pentru: 

                  - Clădiri şi suprafeţe construite din patrimoniu, spaţiile verzi, căi de acces şi spaţii de parcare 

                  - Instalaţiile electrice, sanitare, canalizare, termice, gaze şi ventilaţie interioare şi 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. 

- Clarificări ale situaţiilor juridice pentru clădirile şi terenurile date în administrarea DGASPC Timiş,  

- Externalizarea unor mentenanţe. 
 

 

7.4. SERVICIUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 

A. Obiectivele propuse pentru 2011: 

1. îndeplinirea planului achiziţiilor publice pe 2011, în vederea asigurării desfăşurării activităţii în 

bune condiţii; 

2. îndeplinirea planului investiţiilor publice pe 2011, în vederea îndeplinirii obiectivelor din 

cadrul Strategiei de dezvoltare a DGASPC Timiş. 

 

B. Activităţi  desfăşurate şi rezultatele obţinute: 

1. In perioada 01.12.2010 – 30.11.2011 Serviciul Investitii si Achizitii Publice a elaborat planul 

achizitiilor pentru anul 2011, planul investitiilor pentru anul 2011, a intocmit documentatiile de 

atribuire si a finalizat procedurile pentru atribuirea contractelor de: alimente, materiale de igiena si 

curatenie, detergenti, scutece, imbracaminte, cazarmament, incaltaminte, carburanti, combustibili 

pentru incalzire, tonere, birotica-papetarie, servicii de reparare a calculatoarelor, servicii de 

intretinere baze de date si software, servicii de eliminare a deseurilor periculoase, servicii de 

vidanjare, de deratizare, de asigurare RCA,CASCO precum si contracte aferente listei de investitii pe 

anul 2011 cum ar fi: generator electric, pompa submersibila, masini de gatit, cazan, centrale termice, 

servicii de proiectare,  studii de fezabilitate,lucrari retele termice, lucrari de renovare, lucrari de 

constructie, lucrari acoperis, lucrari pavare, alte achizitii de obiecte de inventar, achizitii in cadrul 

proiectelor in derulare : PEOPLE, CRRN Periam, CITO Gavojdia şi ”Banca Mondiala”.   

2. Personalul din cadrul serviciului a participat in conditiile legii in comisiile de evaluare a ofertelor sau 

in alte comisii in care a fost nominalizat. 

3. In perioada analizata, au fost incheiate conform prevederilor O.U.G. 34/2006 modificata si 

actualizata, un număr de 79 de contracte ca rezultat al aplicarii legislatiei achizitiilor publice, alte 

conventii si acte aditionale, fise ale investiilor, diverse rapoarte. 

4. Alte activitati desfasurate in cadrul serviciului sunt: urmarirea contractelor din punct de vedere 

valoric si al respectarii clauzelor contractuale,  evidenta valorica si pe coduri CPV a achizitiilor 

directe, interfata intre contractanti si DGASPC. 

5. Planul de investiţii pentru anul 2011 s-a îndeplinit cu 100%. 
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C. Obiectivele propuse pentru 2012: 

1. îndeplinirea planului achiziţiilor publice pe 2012, în vederea asigurării desfăşurării activităţii în 

bune condiţii; 

2. îndeplinirea planului investiţiilor publice pe 2012, în vederea îndeplinirii obiectivelor din 

cadrul Strategiei de dezvoltare a DGASPC Timiş. 

 
 

 

8. ACCESAREA DE FONDURI EXTRABUGETARE 
 

Implementate şi finalizate: 

 

1.„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 s-a finalizat la 30.06.2011 şi a fost auditat în iulie 2011. 

 

2.”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 s-a finalizat la 30.05.2011 şi a fost auditat în iulie 2011. 

 

 

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. Proiectul este în curs de implementare în faza de achiziţie a lucrărilor. 

 

 

Depuse spre finanţare şi trecute de evaluarea tehnico-economică şi de teren: 

 

1.”Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia”  Scop: Reabilitarea, extinderea şi 

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

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

servicii conform standardelor.  

Valoarea totală a proiectului: 3.586.120,28 lei, din care  cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 

57.921,95 lei.  

 

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

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

psihice, în vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia şi 

oferirea de servicii de conform standardelor.  

Valoarea totală a proiectului: 3.931.851 lei, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 63.580,88 

lei.  
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9. LIMITE / CONSTRÂNGERI / OBSTACOLE  

 În perioada 01.11.2010-30.11.2011 activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protectia Copilului Timiş s-a centrat pe îndeplinirea obiectivelor din Planul de Management, însă în cursul 

anului 2011, acţiunile instituţiei în vederea creşterii calităţii serviciilor au întâmpinat  unele constrângeri şi 

limitări datorate noii legislaţii şi situaţiei financiare generale (criza) care au redus foarte mult bugetul de 

venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

În acelaşi timp limitările în ceea ce priveşte blocarea posturilor vacante de la nivelul 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 de calitate beneficiarilor atât la nivelul specialiştilor din 

instituţia noastră cât şi la nivel de judeţ, cu reducerea accenutată a activităţilor de prevenire şi creşterea 

numărului de persoane aflate în nevoie, care au necesitat măsuri de protecţie specială.  

Situaţia financiară dificilă (criza) a generat deteriorări ale calităţii vieţii oamenilor şi implicit 

amplificarea şi diversificarea problematicii sociale. 

Se impune sublinierea faptului că în domeniul asistenţei sociale intervenţia la nivel micro şi 

macro social trebuie corelată de toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, însă în cursul anului 2011 

majoritatea instituţiilor şi autorităţilor au suferit reorganizări, restructurări, diminuări de personal. 

Corelarea activităţilor instituţiilor are ca obiectiv final construirea unui sistem de asistenţă socială care să 

implice servicii de calitate organizate în proximitatea beneficiarilor şi la cele mai mici costuri. 

 

10. CONCLUZIILE ACTIVITĂŢII DIN ANUL 2011 

În anul 2011 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 beneficiari 

(copii) pentru care s-a instituit o măsură de protecţie în regim de urgenţă. Astfel, în anul 2011, în cadrul 

instituţiei noastre s-au realizat următoarele: 

 

I. În ce priveşte reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie, aceasta s-a obţinut prin: 

- s-a redus cu 26 numărul copiilor pentru care s-a instituit o măsura de protectie specială-plasament la 

familia extinsă/substitutivă. 

- a scăzut cu 1 numărul copiilor aflaţi la asistenţi maternali profesionişti. 

- a crescut cu 2 numărul de copii adoptaţi, ajungându-se în 2011 la 39 de copii adoptaţi prin sentinţă 

definitivă şi irevocabilă. 

- doar numărul copiilor din sistemul rezidenţial a crescut cu 12. 

 

II. În ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor oferite copilului, se observă o creştere la nivelul 

tuturor serviciilor şi centrelor, după cum urmează: 

- numărul copiilor părăsiţi în unităţile sanitare a prezentat o fluctuaţie nesemnificativă (de la 37 în 

2010, faţă de 44 în 2011), aceasta şi ca urmare a consilierii gravidelor cu risc de abandon şi a 

eficientizării intervenţiei în situaţii cu risc de abandon. 

- “Telefonul copilului” a înregistrat în 2011 un număr de 863 de sesizări de abuz/neglijare, cu 35 mai 

mult faţă de cele din 2010, din care 544 au fost sesizări confirmate ca situaţii de abuz/neglijare, cu 70 

mai multe ca în anul trecut. Deşi numărul de sesizări confirmate din cele adresate „Telefonului 

copilului – 983” a crescut uşor (de la 828 în 2010, la 863 în 2011), numărul de plasamente în regim 

de urgenţă a crescut aproape nesemnificativ (de la 145 în 2010, la 152 în 2011), deşi criza economică 

s-a adâncit, sărăcia a crescut şi era previzibilă o creştere mult mai accentuată a abuzurilor sesizate şi 

implicit a situaţiilor de plasament în regim de urgenţă. Ca urmare a consilierii copilului şi familiei, a 

intervenţiei rapide şi optime şi a eficientizării serviciilor sociale oferite de specialiştii Direcţiei, se 

constată o creştere mult mai mică a sesizărilor (şi a situaţiilor de plasament în regim de urgenţă) 

decât ceea ce se putea previziona pe fondul crizei. 

- Calitatea serviciilor oferite de asistenţii maternali profesionişti şi de echipa de evaluare şi 

monitorizare a acestora a crescut prin: 

- reatestarea asistenţilor maternali care au dovedit că sunt potriviţi pentru această meserie de suflet, 

- reorganizarea serviciului şi dezvoltarea biroului de la Lugoj şi a echipei de evaluare şi monitorizare, 

- participarea la cursuri de formare a asistenţilor sociali, psihologilor şi managerilor de caz din 

serviciu. 
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III. Cu privire la creşterea calităţii serviciilor oferite adulţilor s-au realizat următoarele:  

- numărul adulţilor instituţionalizaţi a crescut cu 34, ajungând la 687 de beneficiari în 2011. Deşi criza 

economică şi implicit reducerile salariale şi restricţiile bugetare, precum şi blocarea posturilor, au 

creat probleme majore, totuşi prin mari eforturi din partea tuturor şi prin suflet pus în toate 

activităţile desfăşurate de cei ce au rămas angajaţi ai instituţiei, s-a atins scopul principal, acela de 

oferire a serviciilor rezidenţiale optime şi respectarea legislaţiei şi a Standardelor Minime 

Obligatorii. 

- Serviciul Evidenţă Drepturi pentru Persoane cu Handicap a iniţiat un contract cu o firmă care 

implementează o bază de date unică la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor cu handicap, pentru 

evidenţa drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap, din evidenţele instituţiei noastre. 

Rezultatele implementării acestei baze de date vor fi eficientizarea preluării cazurilor, scurtarea 

timpului necesar raportărilor şi decontărilor, dar şi creşterea timpului acordat consilierii 

beneficiarului. 

- s-au asigurat servicii sociale beneficiarilor copii şi adulţi, cu respectarea standardului de cost, unui 

total de 21.042 de persoane cu handicap (din care 2.058 copii şi 18.984 adulţi) şi unui total de 447 de 

copii şi 687 de adulţi cu handicap instituţionalizaţi. 

- Toate serviciile de asistenţă socială şi-au îndeplinit obiectivele pe anul 2011, respectând prevederile 

legale şi Standardele Minime Obligatorii. 

 

IV. În scopul Reorganizării instituţiei şi restructurării centrelor rezidenţiale din subordine s-au 

efectuat următoarele: 

- reorganizarea şi eficientizarea activităţii asistenţilor sociali şi a psihologilor din centre, preluaţi în 

subordinea Serviciului Rezidenţial, respectiv a Serviciului de Consiliere Psihologică, 

- reorganizarea şi eficientizarea activităţii managerilor de caz. 

 

V. Alte realizări de menţionat: 

- s-au îmbunătăţit 3 baze de date pentru eficientizarea realizării statisticilor şi monitorizării cazurilor 

instrumentate, se află în etapa de evaluare 2 baze de date noi, s-a iniţiat contract cu o firmă care 

implementează o bază de date unică la nivel naţional pentru persoanele cu handicap şi s-a continuat 

implementarea programului Lotus de înregistrare şi urmărire a documentelor. 

- chiar dacă în 2011 condiţiile financiare au fost de austeritate pe fondul crizei economice, trebuie 

subliniat faptul că instituţia a reuşit să realizeze în proporţie de 100% Planul anual de investiţii. 

- s-a asigurat funcţionarea la parametrii optimi a patrimoniului aflat în administrare prin realizarea 

Planului de reparaţii şi întreţinere a acestora. 

- Implementarea proiectelor:  

1. s-au finalizat la termen 2 sub-proiecte ale Proiectului INTERREG IV C: “Technology Cares” – 

pentru adulţi şi „Share IT” – pentru copii. 

2. s-a avansat, conform activităţilor prevăzute, ajungând la faza de achiziţie a lucrărilor de construcţie 

cu Proiectul « CRRN2 Lugoj », finanţat prin Banca Mondială, 

3. au trecut de evaluarea tehnico-economică şi de evaluarea de teren, cele 2 finanţări solicitate prin 

Programul Operaţional Regional – « CRRN Periam » şi « CITO Găvojdia ». 

- s-a continuat Implementarea Cadrului Comun de Auto-Evaluare (CAF), 

- s-a iniţiat Implementarea Sistemului managerial de Control Intern. 

 

     În anul 2011, deşi criza economică s-a agravat, şi cazuistica socială putea creşte în mod dramatic, 

totuşi Direcţia a reuşit să realizeze cea mai mare parte a obiectivelor propuse, prin: 

- acordarea de servicii sociale primare şi secundare în cel mai scurt timp, 

- eficientizarea serviciilor şi creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor, 

- colaborarea tot mai strânsă şi mai eficientă cu instituţiile sociale din judeţ şi ţară şi 

- implicarea tot mai eficientă a specialiştilor rămaşi în acţiunile de asistenţă socială.  

Astfel, pentru anul 2011, putem concluziona că instituţia noastră a realizat:  

- reducerea numărului de instituţionalizări,  

- eficientizarea serviciilor oferite beneficiarilor şi scurtarea timpului de intervenţie, 

- respectarea legislaţiei şi Standardelor Minime Obligatorii şi 

- creşterea calităţii serviciilor oferite. 
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11. CONVENŢII / PROTOCOALE DE COLABORARE 

Nr.crt 
 

Partener 
Obiectul convenţiei/ protocolului 

 

Copii/tineri 

1.  Asociaţia CLEMENTINA - servicii pentru tinerii  aflaţi în dificultate 

2.  Fundaţia M.U.T. HERZ FUR KINDER 
(Bulgăruş) 

- servicii  pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru 
instrumentarea dosarelor administrative  ale copiilor în 

vederea aplicării măsurilor de protecţie specială 

3.  Fundaţia MISSIO LINK INTERNAŢIONAL - 

Centrul de plasament CASA DEBORA 
(Timişoara) 

- servicii  pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru 

instrumentarea dosarelor administrative ale copiilor în 
vederea aplicării măsurilor de protecţie specială 

4.  Fundaţia  CHOSEN  ROMÂNIA (Timişoara) - servicii  pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru 
instrumentarea dosarelor administrative 

5.  C.P.R.U.TM. Asociaţia Eu – România  

 

-  prevalenţa şi diminuarea consumului de substanţe  (de 

droguri, alcool şi tutun) 

6.  Cabinet de medicină dentară,,Dr.Marcus şi 

Asociaţii –S.C.M.”NANSENHJELPEN” - Oslo, 

Norway 

- asigurarea tratamentelor dentare copiilor care au o 

măsură de protecţie, copii orfani sau proveniţi din familii 

nevoiase 

7.  Asociaţia / Fundaţia Mana  - asigurarea unor  servicii de calitate pentru copiii 

proveniţi din familii aflate în dificultate 

 

8.  Fundaţia Serviciilor Bethany  - stabilirea condiţiilor de derulare a activităţilor 

desfăşurate în cadrul proiectului HURO/ 0901/016/2.5.1 

9.  Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei, Parohia 
Timişoarei Calea Lugojului, Protopopiatul 

Timişoara II 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor instituţionalizaţi 

10.  Fundaţia „Kinder Hilfe”Internaţional e.V.Koln - menţinerea Atelierului pentru  confecţionat Lumânări şi 
iconiţe de către copiii din Adăpostul de Zi şi Noapte 

pentru Copiii Străzii Timişoara 

11.  Universitatea Babes-Bolyai –Facultatea de 

Sociologie si Asistenţă Socială ,Catedra de 

Asistenţă  Socială 

- dezvoltarea unei reţele extinse care va trata problemele 

ce ţin de abuzul şi neglijarea copilului (CAN) în mod 

colectiv şi profesionist 

12.  Asociaţia pentru educaţie , cultură şi 

antreprenoriat  (APECA ) 

- realizarea  de activităţi socio-culturalo – educaţionale 

pentru persoane cu nevoi speciale; realizarea de proiecte, 

parteneriate; voluntariat; atragere de fonduri 

13.  Asociaţia Bărbaţilor Creştini Timişoara 

 

- îmbunătăţirea vieţii copiilor instituţionalizaţi; realizarea 
de activităţi socio-culturalo – educaţionale pentru 

persoanele cu nevoi speciale; elaborarea de proiecte 

pentru atragere de fonduri;  donaţii 

14.  Asociaţia Tineri Intreprinzători CONCORDIA - implementarea proiectului ,,Creşterea şanselor de 

integrare profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de 

ocrotire la împlinirea vârstei de 18 ani“ 

15.  Federaţia Caritas A Diecezei Timişoara – 

Centrul rezidenţial pentru copii ,, Casa 

Sf.Nicolae’’ din Peciu Nou  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi instrumentarea dosarelor administrative ale 

copiilor  

16.  Federaţia Caritas A Diecezei Timişoara – 

Centrul rezidenţial pentru copii din Petroasa 

Mare  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi instrumentarea dosarelor administrative ale 

copiilor 
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17.  Federaţia Caritas A Diecezei Timişoara – 

Centrul de zi pentru copii ,, Pater Berno’’ 
Bacova  

- asigurarea unor servicii de calitate pt.copiii proveniti din 

familii aflate in dificultate 

18.  Federaţia Caritas A Diecezei Timişoara – Casa ,, 

Maria a Apostolilor’,adăpost pentru 
femei,victime ale violenţei în familie 

- prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în 

familie 

19.  Federaţia Caritas A Diecezei Timişoara – 

Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi ,, 
Casa Izvorul Vieţii’’ din Dudeştii Noi 

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi  în 

dificultate şi instrumentarea dosarelor administrative  ale 
copiilor 

20.  Federatia Caritas A Diecezei Timişoara – Casa 
,,Mama Copil” Timişoara 

- asigurarea unor servicii de calitate pt.copiii aflati in 
dificultate si instrumentarea dosarelor administrative ale 

copiilor 

21.  Federaţia Caritas A Diacezei Timişoara – 
Centrul de zi pentru copii Nădrag  

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii 
proveniţi din familii aflate în dificultate 

22.  I.P.J.Timiş  

 

- creşterea operativităţii în intervenţie pentru cazurile în 
care sunt implicaţi minori ca victime ale abuzlui şi 

neglijării 

23.  Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia 
Timişoarei, Asociaţia Familiilor Anti-HIV 

,,Speranţa în Viitor’’ 

- derularea programului ,, Centrul Comunitar de Zi pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi ,,Speranţa în Viitor” 

24.  Fundaţia Filantropia Timişoara  

 

- asigurarea unor servicii de calitate în cadrul Centrului 

pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a 

Persoanelor Traficate 

25.  Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Timişoarei  - asigurarea condiţiilor de calitate pentru beneficiarii 

Serviciului Rezidenţial pentru  Victimele Violenţei în 

Familie. 

26.  Fundaţia Umanitara ,,BERACA’’  

 

- asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii aflaţi în 

dificultate şi instrumentarea dosarelor administrative ale 

copiilor  

27.  Fundaţia Serviciilor Bethany  

 

- îmbunătăţirea dezvoltării copiilor cu nevoi speciale prin 

includerea acestora într-un program individualizat de 

recuperare, integrare în grădiniţe, şcoli comunitate 

28.  Spitalul Clinic de Urgenţa pentru copii Luis 

Ţurcanu  

- efectuarea de examen(e) medicale complex(e) şi tratării 

în cadru specializat a efectelor maltratării asupra stării de 

sănătate a copilului 

29.  Fundaţia MISSIO LINK INTERNATIONAL - asigurarea de servicii de calitate pentru copii proveniţi 

din familiile aflate în dificultate 

30.  Fundaţia Romanian Angels Appeal, Ministerul 

Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale 

creşterea şanselor de integrare socială şi a accesului pe 

piaţa muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburarea de 

spectru autist prin diagnosticare precoce şi facilitarea 
accesului la servicii de programe de recuperare şi 

asistenţă specializată (Proiect cofinanţat  din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investiţi în 

oameni) 

31.  Teatru pentru copii şi Tineret „Merlin” - stabilirea unui cadru general pentru promovarea, 
diversificarea şi prezentarea creaţiilor cultural - artistice şi 

instructiv-educaţionale destinate în special copiilor 

instituţionalizaţi din Municipiul Timişoara 



RAPORT DE ACTIVITATE DGASPC Timiş 2011 

                                                                               47 

 

 

Asistenţă socială 

 

32.  Federaţia O.N.P.H.R.-Organizaţia Naţională  a 

Persoanelor  cu Handicap din România  

- dezvoltarea unei reţele de economie socială şi integrarea 

profesională a persoanelor cu dizabilităţi. 

33.  Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara 

 

- asigurarea serviciilor de calitate pentru adulţii fără 
adăpost şi instrumentarea dosarelor administrative. 

34.  Fundaţia „Pentru Voi” Timişoara  

 
 

-  evidenţa persoanelor cu handicap, 

-  preluarea actelor şi  
-  distribuirea facilităţilor. 

35.  Fundaţia „Îngerii Speranţei” Lugoj 

36.  Asociaţia Handicapaţilor Locomotor Lugoj 

37.  Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala 

interjudeţeană Timiş Caraş Severin 

38.  Fundaţia „Motivation” România 

39.  Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri şi 

Ministerul Transporturilor 

- acordarea de facilităţi (scutirea de rovinietă personalor 

îndreptăţite) 

40.  CFR şi RegioTrans - transport gratuit persoanelor cu handicap grav, accentuat 

şi asistenţilor personali pentru transportul interurban pe 
căile ferate 

41.  Trasnportatori auto - decontarea chletuielilor interurbane auto ale persoanelor 

cu handicap grav, accentuat şi asistenţilor personali  

42.  Poşta Română şi CEC - plata drepturilor, prestaţiilor sociale cuvenite 
persoanelor cu handicap 

43.  SeeSoft Bucureşti - gestionarea aplicaţiei informatice pentru evidenţa 

persoanelor cu handicap şi facilitarea prestaţiilor cuvenite 

acestora 

 

Altele 

 

44.  Fundaţia Sancta Maria Hilfe – Centru  
Professional  Training  

- cursuri de calificare – Îngrijitoare le domiciliu şi 
Pedagog de Recuperare 

45.  Fundaţia Filantropia Timişoara  - oferirea de servicii de calitate în cadrul proiec-tului 

,,Centrul pentru  Incluziune Socială” 

46.  S.C.Martinus S.R.L.- Bacova - înfiinţarea  intreprinderii sociale de inserţie 

47.  Primăria Municipiului Timişoara –  

Direcţia de Mediu  Serviciul Spaţii Verzi 

- desfăşurarea de acţiuni comune în vederea reali-zării 

obiectivelor stabilite în cadru proiectului Amenajarea 
zonelor verzi din Timişoara 

48.  Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă 

C.Păunescu  Recaş  

- asigurarea mesei de prânz pentru copiii externi 

proveniţi din familii, cazuri sociale, cu Certificat de 
Orientare Şcolară pentru CSEI C. Păunescu 

49.  Direcţia de Prestaţii Servicii Timiş 

Direcţia de Evidenţa a Persoanelor Timiş 

- asigurarea a serviciilor de control şi  acces vizitatorilor  

şi a tinerilor institutionalizaţi în cadrul CSIPFPT Timiş 

50.  Centrul de resurse şi Informare pentru Profesiuni 
Sociale  

- organizarea cursurilor de perfecţionare a managerilor 
de caz pe tema „Adopţie finalitate a planului 

individualizat de protecţie” 

51.  Universitatea Tibiscus Timişoara - realizarea instruirii practice a studenţilor din cadrul 

Facultăţii de Psihologie 

52.  Universitatea de Vest Timişoara – Secţia 

Asistenţă Socială 

- realizarea instruirii practice a studenţilor din cadrul 

secţiei de Asistenţă  Socială a Facultăţii de Sociologie şi  

Psihologie – Universitatea de Vest Timişoara 
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12. REPREZENTĂRI GRAFICE 
 

COPII OCROTIŢI DE DGASPC TIMIŞ 
ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 

N
r.

cr
t 

. 

Centrul 

 

30.11.2010 

 

Intrări 

 

Ieşiri 30.11.2011 

1.  Centru de Primire în Regim de Urgenţă 

Timişoara 
62 219 222 59 

2.  Centru pentru Sprijinirea Integrării Familiale şi 

Profesionale a Tinerilor Timişoara 
40 19 21 38 

3.  Centru de Plasament Lugoj 83 21 31 73 

4.  Centru de Plasament Găvojdia 82 26 16 92 

5.  Centru de Plasament pentru Copilul cu 
Dizabilităţi Recaş 

85 19 21 83 

6.  Centru de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Copii Timişoara  
51 15 16 50 

7.  Centru de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj  

34 26 6 54 

  

TOTAL 

 

437 345 333 449 

 

  

REPREZENTAREA GRAFICĂ A EVOLUŢIEI NUMĂRULUI DE COPII  ÎN CENTRE PENTRU 
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Total copii instituţionalizaţi: 2010 – 437, 2011 – 449.  
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ADULŢI OCROTIŢI DE DGASPC TIMIŞ 

ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 
 

Centrul rezidenţial 30.11.2010 Intrări Ieşiri 30.11.2011 

1. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Lugoj 

78 13 3 88 

2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj 

86 3 1 88 

3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică nr.1 Găvojdia 

307 16 9 314 

4. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova 101 27 23 105 

5. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş 36 10 10 36 

6. Centru pentru Persoane cu Handicap 

Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova 

37 35 27 45 

7. Centrul de Integrare Socio-profesională 

pentru Adulţii fără Adăpost Bacova 

8 6 3 11 

 

 

TOTAL 

 

 

653 

 

110 

 

76 

 

687 

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A EVOLUŢIEI NUMĂRULUI DE ADULŢI ÎN CENTRE 2010-2011  
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 Total adulţi instituţionalizaţi: 2010 – 653, 2011 – 687.  
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