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: www.dgaspctm.ro

RAP OR T

D E

A CTI V IT AT E

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TIMIŞ
2008
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.
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2.1.OBIECTIVE SPECIFICE ALE ANULUI 2008
Realizarea Strategiei Judetului Timis privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 20082013”
Cresterea calitatii serviciilor oferite pentru indeplinirea standardelor de calitate pentru toate
categoriile de beneficiari prin asigurarea instruirii şi formării continue a personalului angajat,
Accesarea de fonduri extrabugetare,
Promovarea in comunitate a serviciilor sociale oferite si a programelor derulate de institutie,
Dezvoltarea retelei de servicii sociale,
Reducerea numarului de copii aflati in centrele de plasament,
Reducerea numarului de copii parasiti/abandonati/in maternitati si unitati sanitare,
Restructurarea instituţiilor clasice rezidenţiale de capacitate mare,
Accesibilizarea mediului fizic pentru persoanele cu handicap,
Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor adulte fără adăpost prin implementarea proiectului PHARE.

3. ACCESAREA DE FONDURI EXTRABUGETARE
3.1. Proiecte iniţiate/promovate si castigate de catre D.G.A.S.P.C.Timis
1.„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj” – Proiect cu finantare
Banca Mondială
Scop: Construirea unui centru modern pentru 48 persoane cu dizabilităţi psihice, in vederea
reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia si oferirea de servicii de
conform standardelor. Valoarea totală a proiectului: 1.472.042 euro, din care cofinanţare Consiliul
Judeţean Timiş 722 042 euro. Perioada de implementare sept.2008-febr.2010.
2.„Accesibilizarea, dotarea, sprijinirea şi consilierea persoanelor suferinde de maladia
Alzheimer”- Proiect cu finantare PHARE/2006
Scop: Înfiintarea unui nou serviciu pentru persoanele suferind de maladia Alzheimer, prin
accesibilizarea si dotarea unui corp nou de cladire al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova in vederea
restructurării şi oferirii de servicii conform standardelor. Valoarea totală a proiectului: 186 782 euro, din
care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 19 195 euro. Perioada de implementare dec.2008-dec.2009
3. „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului” – Prgram
de Interes National cu finantare Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
Scop: Schimbarea percepţiilor şi atitudinilor în ceea ce priveşte drepturile copiilor şi încurajarea
luării celor mai bune decizii care pun accentul pe interesul superior al copilului. Valoarea totală a
proiectului: 90.000lei, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 9.000 lei. Perioada de implementare
nov.2008-sept.2009.
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3.2. Proiecte desfăşurate si finalizate in 2008.
1.„Centru de integrare socio-profesională pentru adulţi fără adăpost Bacova”- Proiect cu
finantare PHARE/2004- in parteneriat cu Federatia Caritas a Diecezei Timisoara
Scop: înfiinţarea unui centru nou, prin construirea a două pavilioane cu 16 locuri de cazare pentru
persoane adulte fără adăpost (cu sau fără copii) pe o perioadă nelimitată de timp, pe o suprafaţă de 1½ ha
asigurându-se un mediu familial, inclusiv spaţiu de joacă pentru copii în scopul creşterii calităţii vieţii
acestora şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială.
Valoarea totală a proiectului: 193.750 Euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 19.375
euro şi Federaţia CARITAS a Diecezei Timişoara. Finalizat in luna iulie 2008.
2.„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj”-Proiect cu finantare
PHARE/2004
Scop: înfiinţarea “Centrului de Recuperare şi Reabilitatere Neuropsihiatrică-Lugoj” pentru 50 de
asistaţi cu dizabilităţi neuropsihomotorii, proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în vârstă de peste
18 ani, în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor instituţionalizate, care să conducă la consolidarea
autonomiei personale şi sociale a acestora.
Valoarea totală a proiectului: 198.704 Euro, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 39.740
Euro. Finalizat in luna mai 2008.
3.3. Proiecte iniţiate de ONG-uri în care DGASPC este partener
1. Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany:
A.proiectului „Come on over”- acord de colaborare- finanţat de UE- parteneri: Asociaţia Clementina şi
ong Duga din Vojvodina- realizarea unei strategii comune in abordarea problemelor sociale
interregionale.
B. proiectului „Special pentru copiii noştrii” - convenţie de colaborare – promovarea problematicii
educatiei in scoli pentru copiii cu cerinte speciale.
C. proiectului „Totul e să vrei” acord de colaborare – sprijinirea inserţiei profesionale a tinerilor
2. Organizaţia NOUA ACROPOLĂ ROMÂNIA (Bucureşti) convenţie de colaborare
-asigurarea, cu o frecvenţă lunară, a unor activităţi recreative şi de îndemânare pt. copiii din Centrul de zicartierul Plopi
3. Organizaţia SALVAŢI COPIII- filiala Timiş convenţie de colaborare
- servicii pt. copiii aflaţi în dificultate, precum şi stabilirea unui cadru de cooperare în vederea prevenirii
transmiterii TBC în rândul copiilor străzii
4. Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei Bucuresti, Asezamantul Cultural Academia
Catavencu Bucuresti, Organizatia Salvati Copiii - filiala Timis Acord de parteneriat
- proiectului „Ajută-i să ia startul”- integrarea socio-profesionala a tinerilor ce părăsesc sistemul de
protecţie.
5. Serviciul APEL convenţie de colaborare
- proiectul „Tinerii formează tineri“-sprijinirea socio-profesionala a tinerilor din Centrul de Plasament
Recaş şi Centrul de Sprijinire a Integrării Familiale a Tinerilor
6 Mitropolia Banatului- convenţie de colaborare
- servicii pt. Centrul de Asistenţă Mamă şi Copil aflaţi în dificultate, precum şi victimele violenţei
domestice
7. Filiala Hunedoara a Fundaţiei AJUTAŢI COPIII - convenţie de colaborare
- ocrotire în sistem familial a 12 copii aflaţi în dificultate (localitatea Sânandrei- sat Carani)
8. ARAS- Asociaţia Româna Anti-Sida - protocol de colaborare
- stab. relatii de colaborare in dom.prevenirii HIV/SIDA, activ. de informare – educare in
dom.HIV/SIDA, elab.mat.informative pentru prsonalul care lucreaza in centrele rezidentiale9. Federaţia Asociaţiilor de Locatari (FALT) Timişoara-Olariu-parteneriat
-Proiectul „Birouri de Consiliere pt. Cetăţeni Timişoara”- serviciul public de consiliere în interesul
comunităţii
10. Asociaţia -AIESEC - „S@S” - activităţi de pregătire a tinerilor pentru deprinderi de viaţă
independentă
4. PROTECŢIA COPILULUI
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4.1. Serviciul de Evaluare şi Monitorizare Asistenţi Maternali Profesionişti
Principalele activităţi desfăşurate:
1.Activităţi de popularizare şi informare referitor la profesia de asistent maternal
profesionist – condiţii, etape de evaluare, drepturi şi obligaţii;
2.Activităţi de preselecţie a solicitanţilor ce doresc să devină asistenţi maternali
profesionişti în vederea participării la cursurile de formare a asistentilor maternali
profesionişti organizate în cadrul D.G.P.D.C. Timiş – 216 in Timisoara si 138 in Lugoj
a)
Înregistrarea unui număr de 354 cereri si întocmirea raportului de
acceptare / neacceptare in urma evaluarii la cursul de formare a asistenţilor
maternali profesionişti, pentru Timişoara si Lugoj;
b) Completarea fişelor de evaluare de către persoanele acceptate la cursul de formare a asistenţilor maternali
profesionişti – 36 Timişoara şi 38 la Lugoj;
3.Organizarea si desfasurarea cursului de formare a asistenţilor maternali profesionişti în Timişoara şi Lugoj –
noiembrie – decembrie 2008
4.Au fost atestaţi 35 de asistenţi maternali profesionişti şi angajaţi un numar de 52;
- S-a realizat plasamentul a 98 copii la asistenţi maternali profesionişti;
- Au fost monitorizaţi lunar un nr. de 658 de asistenţi maternali şi întocmite fişe de monitorizare;
- Au fost reintegraţi în familia naturală 26 copii, fiind în lucru 6 cereri de reintegrare, iar 6 cazuri sunt
depuse la Serviciul Juridic;
- Au fost reevaluate 28 măsuri de ocrotire, au fost întocmite planurile individualizate de protecţie pentru un
nr. de 535 de copii;
- Au fost reatestati 175 de asistenti aternali profesionisti
5.Sunt în lucru 8 cazuri de înregistrare tardivă;

Rezultatele obţinute:
Reprezentarea grafică a numărului de copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali pofesionişti
la sfârşitul fiecărei luni până la 30.11.2008
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LA FINALUL PERIOADEI RAPORTATE SE AFLA 1128 COPII LA 655 ASISTENTI MATERNALI

Reprezentarea grafică a numărului de
copii aflaţi la asistenţi maternali pofesionişti pe categorii de vârstă
Categoria de vârstă
0 – 2 ani
2,1 – 4 ani
4,1 – 6 ani
6,1 – 8 ani
8,1 – 10 ani
10,1 – 12 ani
12,1 – 16 ani
Peste 16 ani
Total

Beneficiari
166
240
210
151
109
81
135
36
1128

250

0 – 2 ani

200

2,1 – 4 ani
4,1 – 6 ani

150

6,1 – 8 ani
100

8,1 – 10 ani

50

10,1 – 12 ani
12,1 – 16 ani

0
Beneficiari

Peste 16 ani

3

Reprezentarea grafică a numărului de copii aflaţi la asistenţi maternali
pofesionişti în funcţie de sex
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Reprezentarea grafică a numărului de copii aflaţi la asistenţi maternali pofesionişti în functie de
provenienţa copiilor
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Reprezentarea grafică a numărului de copii aflaţi la asistenţi maternali pofesionişti în funcţie de
Domiciliul AMP
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LA FINALUL PERIOADEI RAPORTATE SE AFLA 1128 COPII LA 655 ASISTENŢI MATERNALI

4.2. Serviciul Alternative de Tip Familial
În prezent problematica serviciului este orientată pe două tipuri de activităţi principale:
1.
plasamente/tutele în la rude/familii/persoane reevaluarea şi monitorizarea acestora;
2.
adopţii interne
OBIECTIV 1:

Reducerea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie de tip
familial cu 75 de copii în anul 2008
* obiectivul a fost atins la sfârşitul trimestrului II şi depăşit având în vedere faptul că s-a micşorat cu 91
numărul copiilor din evidenţa ATF, în prezent în evidenţa ATF fiind 928 copii
Activităţi cu privire la monitorizarea, menţinerea, modificarea sau revocarea măsurii de
plasament/încredinţare/tutela la familii sau persoane.
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un numar de 171 copii au iesit din sistemul de protectie prin reintegrare în familie, integrare socioprofesională -dupa împlinirea vârstei de 18 ani sau nu mai erau îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru
menţinerea măsurii de protecţie);
Pentru 80 copii au fost instituite măsuri noi de protecţie specială (plasament / tutela);
Astfel s-a redus cu 91 numarul cazurilor instrumentate;

Reprezentarea grafică a numărului de intrari şi ieşiri din sistem
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Pe rolul instanţelor de judecată au fost depuse un numar de 176 de dosare de plasament dintre care 98 sunt
încă nesoluţionate
În prezent în evidenţa serviciului există un număr de 928 copii care beneficiază de măsuri de protecţie de tip
familial

OBIECTIV 2:

Creşterea numărului de copii pentru care s-a încuviinţat adopţia cu 10 copii în anul 2008
Recrutarea familiilor adoptive, evaluarea şi pregătirea acestora
 au fost atestate/reatestate ca apte să adopte un copil, 52 persoane/familii faţă de anul 2007 când au
fost atestate/reatestate 47 de familii/persoane
 au fost organizate 12 cursuri de pregătire pentru familiile care doresc sa adopte un copil la care au
participat 120 de persoane (faţă de anul 2006 când au fost organizate 4 cursuri la care au participat 32
de familii)
 campania „Săptămâna Adopţiei”, editia a VIII-a desfăşurată în perioada 25-28 noiembrie 2008 în
colaborare cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany a avut ca scop cooptatea copiilor adoptaţi si ai
familiilor acestora în acţiuni comune.
 a fost deschisă procedura adopţiei interne pentru 22 copii irevocabilă şi pe rolul instanţei se mai află
dosarele a încă 16 copii cu propunere de deschidere procedura adopţiei interne
 4 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei
 Au fost adoptaţi 11 copii prin sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă şi pe rolul instanţei se mai află
dosarele a încă 11 copii cu propunere de încuviinţare adopţie
 49 de copii se află în perioada de monitorizare post adopţie
Rezultate obţinuteFaţă de anul 2008 se observă o reducere a numărului de copii beneficiari ai măsurilor de
protecţie şi creşterea numărului de copii pentru care s-a luat o măsură definitivă (adopţie, reintegrare în
familie, integrare socioprofesională).

4.3. Serviciul Consiliere Familială
Obiective ale Serviciului Consiliere Familială
1. Reducerea numărului de copii care ajung în instituţii datorită unor dificultăţi
temporare prin care trec părinţii acestora.
2. Consilierea părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor parentale şi a
îmbunătăţirii climatului familial;
3. Consilierea/psihoterapia copiilor care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi
de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc.
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Activităţi desfăşurate în perioada 10.12.2007 – 30.11.2008:
1)
Activităţi de consiliere a părinţilor aflaţi în situaţie de dificultate (ca de ex. divorţ, conflicte
intrafamiliale, boli cronice, situaţii de deces familial, pierderea locului de muncă, mutare, etc) care pun în
pericol dezvoltarea copiilor sau generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;
2)
Activităţi de consiliere a mamelor/părinţilor copiilor internaţi în unităţi sanitare în vederea
prevenirii părăsirii nou-născutului/copilului mic şi dezvoltării abilităţilor parentale şi a capacităţilor de
îngrijire a copilului;
3)
Activităţi de consiliere de grup şi de intervenţii suportive la nivelul grupurilor de părinţi
S-au organizat 4 grupuri de suport pentru prăinţi şi copii integraţi în programme de consiliere în cadrul serviciului,
cu desfăşurare pe o perioadă de minim 4 săptămâni.
4)
Alte activităţi
a.
Activităţi de evaluare psiho-socială a copilului şi familiei la solicitarea instanţei de judecată
b.
Activităţi de consiliere a tinerilor care solicită aviz pentru căsătorie şi nu au împlinit vârsta de 18 ani
c.
Activităţi care au avut ca scop îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi
dezvoltarea copiilor
În cadrul Serviciului Consiliere Familială, în perioada raportată s-a lucrat pe un număr de 376 de cazuri, dintre
care 291 cazuri noi înregistrate în perioada 01.12.2007-30.11.2008 iar 85 care au continuat din lunile anterioare
datei de 01.12.2007.
Având în vedere specificul activităţii care presupune adresabilitatea serviciilor sistemului familial, numărul
beneficiarilor servicior oferite a fost de minim 750 (la o medie de 2 beneficari/caz înregistrat).
În cadrul Serviciului Consiliere Familială, în perioada raportată au fost înregistrate 209 de cazuri pentru
care s-au desfăşurat programe de consiliere şi un număr de 400 de beneficiari .

Reprezentarea grafică a numărului beneficiarilor serviciilor de consiliere
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înregistrat un număr de 141 de cazuri de risc

Reprezentarea grafică a tipologiei beneficiarilor programelor de consiliere
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Problematica acestor cazuri a fost:
- relaţii conflictuale între părinţi, relaţii conflictuale, părinţi-copii,
- diverse situaţii particulare în care se află copilul – abandon şcolar, plasament familial sau la AMP,
dificultăţi re relaţionare după separarea părinţilor, situaţie medicală deosebită –HIV,
- copii cu tulburări psihice sau de comportament, hetero- sau auto-agresivitate, copii cu deficienţe mentale,
motorii,
- copii abuzaţi sexual, familii în care există abuz emoţional.

4.4. Serviciul Intake
Principalele activităţi desfăşurate :
Preluarea permanentă a apelurilor şi deplasarea echipei mobile pentru evaluarea situaţiei sesizate la
Telefonul Copilului unde au fost 983 sesizări pentru situaţii in care s-a oferit consiliere in vederea
imbunatatirii situatiei de criza si s-au orientat către servicii.
Din aceste cazuri: - un numar de 553 au fost confirmate ca fiind situatii de risc,
- un numar de 290 cazuri se afla inca în lucru la 30.11.2008,
- un numar de 263 cazuri au fost închise in cursul anului 2008.
Situaţia sesizărilor şi a cazurilor preluate în lucru la Telefonul Copilului :
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Transmiterea către ANPDC:
situaţiei trimestriale cu privire la copii părăsiţi în unităţile sanitare din Timiş
situaţiei trimestriale cu privire la copii nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă
situaţiei trimestriale cu privire la structura de personal numai pentru componenta de protecţia
copilului
o situaţiei lunare cu copii fugiţi din cadrul Complexelor de Servicii Specializate ale DGASPC Timiş
Culegerea datelor de la serviciile DGASPC-Timiş, întocmirea şi transmiterea fişei de monitorizare
lunară către ANPDC
Culegerea datelor de la serviciile DGASPC-Timiş şi de la primăriile din judeţul Timiş, centralizrea şi
întocmirea fişei de monitorizare trimistriale şi transmiterea fişei către ANPDC
Raportarea semestrială către Prefectura Judeţului Timiş a datelor privind ,,Stadiul desfăşurării
principalelor acţiuni care au fost realizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, conform atribuţiilor şi responsabilităţilor care ii revin, potrivit legii.
Întocmirea şi transmiterea situaţiei minorilor care au fost puşi în legalitate pe linie de stare civilă,
către Consiliul Judeţean Timiş- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.
Întocmirea şi transmiterea situaţiei unităţilor de protecţie socială de pe raza judeţului Timiş, către
Consiliul Judeţean Timiş- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.
Culegerea datelor de la primăriile din judeţ, în ceea ce priveşte numărul de familii cu copii care nu
sunt beneficiari ai Legii 416/2001, pentru întocmirea adresei către Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse.
Transmiterea către Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Timiş a:
o datelor cu privire la Raportul Statistic pentru perioada 1 ianuarie 2008- 30 septembrie 2008.
o situaţiei trimestriale cu privire la victimele violenţei în familie, care au apelat la serviciile
oferite de către Serviciul Intake(telefonul copilului).
Sprijin acordat în desfăşurarea misiunilor Inspecţiei Sociale în cadrul DGASPC Timiş.
o
o
o
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La 30 noiembrie 2008, un număr de 170 de cazuri se află în monitorizare simplă, pentru
care se păstrează legătura cu primăria de domiciliu pentru a se urmări evoluţia situaţiei copiilor.
Reprezentarea grafică a cazurilor confirmate
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4.5.Serviciul rezidential
In cursul anului 2008 conform Hotararii nr.32/28.03.2008 Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis s-a reorganizat incepand cu data de
01 aprilie 2008. Astfel, in urma reorganizarii DGASPC Timiş, Biroul Coordonarea
Serviciilor pentru Protectia Copilului s-a transformat in Serviciul Rezidential.
Serviciul Rezidential este un serviciu aflat in structura proprie a DGASPC Timis, in
directa subordine a directorului general adjunct protectia copilului.
In perioada noiembrie 2007-noiembrie 2008 Biroul Coordonarea Serviciilor
(perioada noiembrie 2007-aprile 2008) si Serviciul Rezidential pentru Protectia Copilului au desfasurat
urmatoarele principale activitati, in functie de obiective:
Obiectivul I. Coordonarea metodologică a activităţii serviciilor de protecţia copilului din
cadrul Complexelor de Servicii Specializate ale DGASPC
Activitati desfasurate:
 centralizarea situaţiilor statistice lunare si trimestriale ce cuprind date despre beneficiarii Complexelor
de Servicii Specializate din structura DGASPC Timis in vederea raportarii la ANPDC;
 2 intalniri de lucru cu asistenţii sociali din cadrul Complexelor de Servicii Specializate-acordare de
sprijin metodologic
 întâliniri de lucru cu sefii Complexelor de Servicii Specializate - bilunar
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 acordare de sprijin in misiunile Inspectiei Sociale in cadrul Complexului de Servicii Specializate
Gavojdia, Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Probleme Psihosociale Lugoj,
Complexul de Servicii pentru Copilul cu dizabilitati Recas, Centrul pentru Sprijinirea Integrarii
familiale si profesionale a tinerilor Timisoara - 4 misiuni
 urmărirea circuitului documentelor/dosarelor beneficiarilor din cadrul CSS - urilor privind
inregistrarea, avizarea si solutionarea lor - 1300 rapoarte si 211 dosare pentru instanta si CPC Timis;
 participarea la Bursa Locurilor de Munca a tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire rezidenţial-55
tineri participanţi din cadrul CSS-urilor;
Prin preluarea şi centralizarea datelor de la CSS-urile din cadrul DGASPC Tm din judetul Timis, in
noiembrie 2008 situatia statistica referitoare la numarul copiilor/tinerilor din centre este următoarea:
- 444 beneficiari ocrotiţi în sistemul de îngrijire de tip rezidenţial din cadrul DGASPC, din care:
o Copii- 256
o Tineri-188
- 122 - numărul total de beneficiari copii ai celor 4 servicii de ingrijire de zi DGASPC
Conform Hotararii nr.74/28.08.2008 in cadrul Serviciului Rezidential s-au aprobat 5 posturi de
manageri de caz care vor coordona metodologic activitatea Complexelor de Servicii Specializate din
cadrul DGASPC Timis, pentru care se va desfăşura concursul de angajare în cursul lunii decembrie.
2. Coordonarea metodologică a OPA acreditate ce desfăşoara activităţi în domeniul protecţiei
copilului (sistemul de îngrijire de tip rezidenţial)
Activităţi desfăşurate:
 asigurarea corespondentei cu ANPDC în vederea raportărilor lunare şi trimestriale, prin centralizarea
şi raportarea statisticilor privind beneficiarii sistemului de îngrijire de tip rezidenţial din cadrul OPA;
 vizite de lucru la sediul a 7 organizatii din Timisoara si la 20 organizaţii din judetul Timis pentru
urmărirea desfăşurării activităţii, a documentaţiei şi a situaţiei reevaluărilor măsurilor de protecţie şi
întocmirea rapoartelor aferente cu recomandări;
 prelungirea convenţiilor de colaborare cu 13 organizaţii, ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei
copilului;
 urmărirea circuitului dosarelor beneficiarilor din sistemul de ingrijire rezidential privind
inregistrarea, avizarea şi soluţionarea lor - 71 dosare pentru instanţa şi CPC Timiş;
Prin preluarea şi centralizarea datelor de la OPA acreditate din judetul Timiş, la 30
noiembrie 2008 situaţia statistică referitoare la numărul beneficiarilor este următoarea:
- 342 beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial ale OPA, din care:
o Copii – 320
o Tineri - 22
- 218 beneficiari (copii si tineri) ai serviciilor de îngrijire de zi din cadrul OPA;
Obiectivul 3. Relaţia cu DGASPC-urile din alte judeţe;
Activităţi desfăsurate:
 întocmirea şi redactarea rapoartelor cu privire la anchetele sociale solicitate de catre DGASPC-urile
din alte judeţe sau de către alte instituţii publice/private care reevaluează periodic măsurile de
protecţie specială ale copiilor aflaţi în cadrul serviciilor de îngrijire de tip rezidenţial de pe raza
teritorială a solicitanţilor, cu parinţii domiciliaţi permanent/temporar în localitatea Timişoara - 80 de
solicitări;
Reprezentarea grafică a numarului de beneficari (copii)
pe tipuri de servicii la nivel DGASPC Timiş şi OPA
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4.6. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap
Obiective generale
1. Încadrarea copilului cu dizabilităţi într-o categorie de persoane cu
handicap sau/şi orientarea şcolară/profesională a acestuia pentru a
beneficia de o serie de programe ameliorativ-formative în vederea
îmbunǎtǎţirii condiţiei sale şi includerea sa socialǎ, precum şi acordarea
unor drepturi şi faciliţăţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. O bunǎ colaborare cu autoritǎţile locale responsabile în procesul de evaluare, servicii/ complexe de
servicii din cadrul D.G.A.S.P.C., în scopul unei bune desfǎşurǎri a activitǎţii.
Activităţi desfăşurate:
Identificarea şi preluarea copiilor cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care
necesită încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională, în urma
solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi
şi a sesizărilor din oficiu.
Verificarea îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap şi orientarea
şcolară/profesională a acestora.
Elaborarea Raportului de evaluare complexă şi formularea propunerilor Comisiei pentru Protecţia
Copilului privind încadrarea într-un grad de handicap şi orientarea şcolară şi profesională; aceste
propuneri se fac în baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare
într-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare şcolară/profesională.
Elaboarea Planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, planificarea serviciilor şi intervenţiilor
destinate ameliorării, recuperării potenţialului restant al copilului cu dizabilităţi în vederea
includerii sale sociale, în funcţie de specificul dizabilităţii.
Prezentarea cazurilor în cadrul şedinţei Comisiei pentru Protecţia Copilului.
Elaborarea Contractului cu părintele/reprezentantul legal al copilului privind respectarea indicaţiilor
din planul de servicii de recuperare.
Reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap la cererea
părintelui sau a reprezentantului legal.
Reevaluarea pe ciclu şcolar a condiţiilor privind orientarea şcolară/profesională a copilului cu
dizabilităţi la cererea părintelui sau a reprezentantului legal ori a Comisiei Interne de Evaluare
Continuă.
Monitorizarea periodicǎ a cazurilor aflate în evidenţă prin colaborarea cu familia, instituţiile de profil,
servicii, autoritǎţi locale responsabile în implementarea planului de recuperare personalizat.
Consilierea familiei şi a copilului cu dizabilităţi cu privire la modalităţile de valorificare a potenţialului
restant al copilului în vederea inserţiei socio-şcolare a acestuia şi asupra rezultatelor evaluării.
Rezultate obţinute
În perioada 01 decembrie 2007 – 30 noiembrie 2008, Serviciul de Evaluare Complexă a
Copilului cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiş a preluat, instrumentat şi a prezentat Comisiei
pentru Protecţia Copilului în vederea eliberării unui certificat de încadrare într-o categorie de handicap
sau a unui certificat de expertiză şi orientare şcolară/profesională un număr de 2877 cazuri, după cum
urmează:
Au fost încadraţi într-o categorie de handicap un număr de 2741 de copii:
Gradul GRAV: 153
Gradul GRAV CU ASISTENT PERSONAL: 1005
Gradul ACCENTUAT: 478
Gradul MEDIU: 701
Gradul UŞOR: 404
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2. Au fost orientaţi spre învăţământul special şi învăţământul special integrat un număr de 967:
Învătământ special: 402; Învătământ special integrat: 554; Scolarizări la domiciliu: 11
CAZURI NOI: 718
4.7. Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului
În perioada 01.12.2007 – 30.11.2008 au avut loc 24 şedinţe ale Comisiei
pentru Protecţia Copilului luându-se hotarâri protective.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35

Plasament la rude până la gr.IV
Plasament la O.P.A .
Plasament la C.S.S.
Plasament la A.M.P.
Revocare plasament la rude până la gr. IV
Revocare plasament la rude până la gr. IV cu reintegrare familială
Revocare plasament la rude până la gr. IV - 18/26 ani
Revocare plasament la familii sau persoane nerude
Revocare plasament la familii sau persoane nerude- 18/26 ani
Revocare plasament la familii/persoane nerude cu reintegrare familială
Revocare plasament la O.P.A.
Revocare plasament la O.P.A. cu reintegrare familială
Revocare plasament la O.P.A. - 18/26 ani
Revocare plasament la C.S.S.
Revocare plasament la C.S.S. cu reintegrare familială
Revocare plasament la C.S.S. - 18/26 ani
Revocare plasament la A.M.P.
Revocare plasament la A.M.P. reintegrare familială
Revocare plasament la A.M.P.- 18 /26 ani
Revocare plasament în urma decesului copilului/tânărului
Eliberare aviz pentru luare de măsură de către alte judeţe, în Timiş
Atestare A.M.P.
Reînnoire atestat A.M.P.
Retragere atestat A.M.P.
Menţinere plasament la rude până la gr.IV (L.272/2004, art.137)
Menţinere plasament la persoane/familii nerude (L.272/2004, art.137)
Menţinere plasament la O.P.A.(L.272/2004, art.137)
Menţinere plasament la C.S.S. (L.272/2004, art.137)
Încadrare în gradul de handicap mediu, accentuat sau grav
Încadrare în gradul de handicap uşor
Orientări şcolare şi profesionale
TOTAL

39
4
7
12
13
6
34
1
2
3
1
4
13
4
5
52
8
2
2
1
8
69
178
9
12
2
9
10
2590
429
1034
4563
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4.8. Complex de Servicii Specializate Timişoara

e.
f.

g.
h.

i.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
1. Serviciul Maternal
a. Întâlniri periodice cu mamele rezidente;
b. Activităţi de consiliere psihologică cu fiecare dintre mame;
c. Activităţi de observare a interacţiunilor mama-copil ;
d. Sărbătorirea zilelor de Crăciun, 8 Martie, Paşte, 1 iunie, zilelor de
naştere într-un cadru festiv;
Organizarea de picnicuri în afara instituţiei şi a oraşului (Buziaş, Giroc);
Activităţi educative, în care au fost dezbătute diverse teme precum: violenţa asupra copiilor,
metode de disciplinare, teme ce cuprind planningul familial, ore de educaţie sanitară, igienă
individuală organizate pe plan intern etc.
Sprijin în identificarea de locuri de muncă pentru mamele rezidente prin contacte telefonice
periodice cu diferite firme;
Informare a mamelor despre contracepţie, naştere, riscuri de îmbolnăvire cu BTS, în colaborare cu
alte instituţii şi asociaţii (Fundaţia Estera, Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România
etc.)
Ajutor în demersuri sociale - alocaţia copilului, certificat de naştere, indemnizaţia de naştere, CI a
mamei etc.

Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Fete
46

Baieţi
47

Total
93

Fete

Baieti

Total
93

Rural

Urban

Mediul de provenienţă al copiilor
la finalul perioadei raportate
Rural
34

Urban
59

2. Serviciul de Îngrijire de Zi
a. Activităţi educative specifice vârstelor copiilor în vederea recuperării retardului din dezvoltare
b. Observarea activităţilor libere cu copiii pentru identificarea dificultăţilor întâmpinate de aceştia
c. Activitati educative şi culturale în colaborare cu Asociaţia « Noua Acropolă », copiii au desfăşurat
diverse activităţi culturale şi educative (teatru de păpuşi, concursuri de desen, construcţii din
plastilină etc.)
d. Întâlniri periodice cu părinţii copiilor pentru rezolvarea problemelor apărute şi aplanarea
conflictelor existente
e. Intâlniri cu alţi copii şi diferiţi sponsori pentru a primi cadouri
f. Sărbătorirea zilelor de Crăciun, 8 Martie, Paşte, 1 iunie, zilelor de naştere într-un cadru festiv
g. Organizarea unei tabere la Lacul Secu
3. Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă
a. Acordarea asistenţei medicale continue
b. Consilierea părinţilor (unde este cazul)
c. Activităţi educative şi de socializare, ieşiri în oraş, cofetărie, parcuri publice (la Mall, la
McDonalds, grădina zoologică, la Muzeul Satului)
d. Sărbătorirea zilelor de Crăciun, 8 Martie, Paşte, 1 iunie într-un cadru festiv
e. Organizarea unei tabere la Lacul Secu
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f. Întâlniri periodice ale membrilor echipei multidisciplinare pentru fiecare caz în parte; colaborare
cu Serviciul INTAKE; director adjunct pentru găsirea de soluţii eficiente
g. Organizarea într-un mod festiv a zilelor de naştere ale copiilor
h. Organizarea de picnicuri în afara instituţiei şi a oraşului (Buziaş, Giroc)
i. Înscrierea copiilor la şcoală, monitorizarea acestora, supravegherea în timpul întocmirii temelor
Distribuţia pe sexe la final pentru toata perioada raportata

Fete
90

Baieţi
84

Total
174

Fete

Baieti

Rural

Urban

Mediul de provenienţă al copiilor
la finalul perioadei raportate
Rural
149

Urban
25

Total
174

4.9. Complex de Servicii Specializate pentru Reabilitare şi Readaptare Socială
Timişoara
Activitati desfasurate: - anchete sociale
- consiliere psihologică
- consiliere familială
- consiliere juridică
- activităţi educaţionale necesare dezvoltării armonioase a minorilor asistaţi
Situaţia beneficiarilor în serviciile rezidenţiale:
1. Serviciul de Readaptare şi Reabilitare Psihosocială
1) Distribuţia beneficiarilor pe sexe :

Fete
Baieti

Nov
2008

Total
copii
8

Fete

Baieţi

2

6

2)Distribuţia beneficiarilor pe grupe de varsta:

0-7 ani
8-13 ani
14-17 ani
18 ani

Nov
2008

Total
copii
8

7-9

10-13

14-17

18

0

1

7

0

3)Şcolarizare

Total
copii

Urmeaza
invatamant
NU urmeaza
invatamant

Nov 2008

8

Copii ce
urmează o
formă de
invaţămant

Copii
care nu
urmează
învăţămant

7

1

13

5.Distribuţia beneficiarilor în funcţie de mediul de provenienţă

Rural

Rural Urban

Total
copii

Urban

Nov 2008

8

4

4

2.Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii
1) Distribuţia beneficiarilor pe sexe :

Nr. copiii
24

Fete
Baieti

Fete
9

Baieti
15

3). Distribuţia beneficiarilor pe grupe de vârstă:

0-7 ani
8-13 ani

Nr.
copiii

14-17 ani
18

Nov.
2008

24

7-9

10-13

14-17

18

0

8

16

0

4). Distributia beneficiarilor in funcţie de şcolarizare:

Urmeaza invatamant

Total
copii

NU urmeaza
invatamant

24

Copii ce
urmează o
formă de
invaţămant

Copii
care NU
urmează
învăţămant

4

20

5.Distribuţia beneficiarilor în funcţie de mediul de provenienţă

Rural
Urban

Nr. copiii
24

Rural
7

Urban
17

3.Serviciul de evaluare şi consiliere pentru copilul care savârşeşte fapte penale şi nu răspunde
penal
Nr. total de clienţi perioada 01.12.2007- 30.11.2008 = 182 clienţi
În perioada 01.12.2007- 30.11.2008 a fost prevenit abandonul şcolar şi recidiva pentru 145 clienţi
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4.Serviciul de Urgenţă pentru Copilulul Victimă a Traficului/ Exploatării – componenta
nerezidenţială.
Nr. total de clienţi perioada 01.12.2007- 30.11.2008 = 41 clienti
TOTAL DE 32 BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFÂRŞITUL PERIOADEI RAPORTATE

4.10. Complex de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copilul cu Handicap
Timişoara
Principalele activităţi desfăşurate:
1.Îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare a copiilor beneficiari ai serviciului,
conform S.M.O. în domeniul protecţiei copilului cu handicap
2.Activităţi de socializare şi recreere pentru copii din centru
3.Activităţi cu scopul identificării alternativelor de tip familial pentru beneficiari,
inclusiv susţinerea unui modul de practică cu viitorii asistenţi maternali
profesionişti
4.Formare profesională continuă, schimburi de experienţă
5.Scriere de proiecte
6.Întâlniri de lucru cu tot personalul, supervizare individuală şi de grup
7.Pregătirea pentru obţinerea licenţei de funcţionare pentru: Centrul Rezidenţial, Centrul de Recuperare,
C.T.F. Micuţa Dina şi C.T.F. TM 511
8.Încheierea unor parteneriate şi contracte de voluntariat
9.Executarea proiectului de extindere a C.T.F. TM 511
10.Activităţi administrative
11.Activităţi de obţinere de fonduri extrabugetare (sponsorizări şi donaţii)
Rezultate obtinute
3 copii reintegraţi în familia naturală;
7 plasaţi la asistent maternal profesionist;
16 asistenţi maternali au participat la modulul de instruire practică; pentru 4 dintre ei s-a început
procesul de potrivire cu 5 copii din centru;
Un numar de 40 angajaţi au participat la cursuri de formare profesională, pe categorii de profesii,
Unul dintre logopezii centrului de recuperare a participat la un curs de formare în S.U.A.;
Un numar de 6 specialişti din cadrul Centrului de Recuperare au participat la un schimb de
experienţă cu specialişti din Belgia;
Împreună cu fundaţia “Mâini tămăduitoare” s-a scris proiectul “Timişoara, o familie cu bratele
deschise” şi a fost depus spre finanţare la F.D.S.C.;
Întâlnirile de lucru cu personalul s-au desfăşurat trimestrial, şi în funcţie de nevoile de comunicare
Numărul de şedinţe de supervizare individuală -108.
Număr total de şedinţe de supervizare de grup - 8.
Un număr de 5 Contracte de voluntariat
C.T.F.Micuţa Dina şi C.T.F.TM511 au fost inspectate în vederea obţinerii licentei definitive
Pentru Centrul Rezidenţial, Centrul de Recuperare a fost depusă documentaţia în vederea obţinerii
licenţei definitive
S-au încheiat un număr de 18 contracte de sponsorizare
Distribuţia pe sexe

Fete
Baieti

Nr. copii
36

Fete
12

Baieti
24

15

 Copiii din cadrul CRRNCH au vârste cuprinse între 3 si 17 ani
Mediul de provenienţă

Rural
Urban
Necunoscut

Nr. copii
35

Rural
15

Urban
8

Necunoscut
12

TOTAL 36 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE

4.11. Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale şi Profesionale a Tinerilor Timişoara
Activităţi desfăşurate:
– evaluarea iniţială şi periodică a tinerilor;
- stabilirea programului de intervenţie specializată;
- orientare şcolară şi profesională;
- monitorizare postexternare;
- consiliere psihologică;
- consiliere pe probleme de asistenţă socială;
- reevaluări periodice ale PIP-urilor.
Rezultate obţinute:
toţi tinerii au fost cuprinşi într-o formă de învăţământ de zi;
pe durata suspusă analizei 16 dintre tineri au fost cuprinşi în învăţământ superior sau post universitar;
numărul de abateri disciplinare grave a fost extern de redus (2 cazuri)
am organizat 2 acţiuni înscrise în agenda cultural sportivă ale Consiliului Judeţen Timiş;
integrare socio-profesională a 11 tineri;
preluarea a 7 tineri în cadrul serviciului.
Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Fete
21

Baieţi
14

Fete

Baieti

Mediul de provenienţă al copiilor
la finalul perioadei raportate
Rural
17

Urban
3

Necunoscut
15

Rural
Urban
Necunoscut

TOTAL 35 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE
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4.12. Complex de Servicii Specializate Lugoj
Activităţi desfăşurate
Serviciul rezidenţial
- găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate în vederea reintegrării sau integrării
familiale.
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive,
sociale şi culturale
Serviciul de zi
Centrul de Zi are ca obiect prevenirea instituţionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor
activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă
independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (şcolari), cât şi a unor activităţi de sprijin,
consiliere, educare etc. pentru parinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în
îngrijire copii.
Serviciul pentru Tineret are ca obiective principale :
 Acordarea de asistenta psihosociala si pedagogica fiecărei categorii de beneficiari
 Consiliere juridica
 Asigurarea nevoilor de baza a beneficiarilor (de trai, medicale, igiena, nutriţionale)
 Asigurarea accesului la instruire adecvata
 Accesul la informaţie şi informare a beneficiarilor
 Organizarea activităţilor pentru dobândirea de Deprinderi de Viaţă Independentă (DVI) şi
competenţe sociale.
 Medierea şi asistarea procesului de integrare socială
Distributia copiilor in serviciile complexului

Serviciul
Rezidential

Luna/An

Serviciul de
Tineret
Serviciul de Zi

Nov 2008

Serviciul
Serviciul Serviciul
Rezidential de
de Zi
Tineret
44
20
17

Total

85

Situatia scolarizarii

0

2

4

6

8

10

Dosare externare pe rol
Prescolari
Nescolarizati
Angajati
Facultate
Sc.prof.an.III
Sc.prof.an.II
Sc.prof.an.I
Cls.XIII
Cls.XII
Cls.XI
Cls.X
Cls.IX
Cls.VIII
Cls.VII
cls.VI
Cls.III
Cls.II
Cls.I
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Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Baieţi
40

Fete
44

Fete

Mediul de provenienţă al copiilor
la finalul perioadei raportate
Rural
Urban
44
40

Baieti

Rural

Urban

TOTAL 64 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE

4.13. Complex de Servicii Specializate pentru Copilul cu Probleme Psihosociale Lugoj
Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial
Activităţi desfăşurate
terapie ocupaţională – artterapie, ergoterapie
activităţi sportive
programe de ludoterapie, meloterapie
programe de dezvoltare cognitivă
socializare şi recreere activităţi artistice, distractive, cunoaşterea şi folosirea unităţii monetare,
deprinderi de viaţă în societate;
activităţi de formare şi dezvoltare a deprinderilor/abilităţilor
programe cu caracter religios
2. Distribuţia pe vârstă, sexe, şcolarizare:

10 – 13

Nr. total
cazuri

14 – 17
?18

grupe de vârstă
10 – 13
6

63

14 – 17
20

≥18
37

Şcolarizaţi : 44
Nr.
total
cazuri
63

ciclul
primar
special

ciclul
gimnazial
special

profesional
special

învăţământ
de masă

liceu

SAM

3

15

21

5

2

3

30
20
10
0

15

21
5

3
ciclul prim ar
special

ciclul gim nazial
special

profesional
special

de m asa

2
liceu

3
SAM
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Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Fete
21

Baieţi
42

Fete

Baieti

Mediul de provenienţă al copiilor
la finalul perioadei raportate

Rural
48

Urban
16

Gradul

GRAV
ACCENTUAT
MEDIU

Necunoscut
1
TOTAL
handicap
psihic

4
29
14

Rural
Urban
Necunoscut

Grav
Accentuat
Mediu

47

TOTAL 63 BENEFICIARI INSCRISI LA DATA DE 30.11.2008

4.14. Complex de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copilul cu Handicap
Lugoj
Serviciul Îngrijire de Tip Rezidenţial
La data de 30.11.2008 se aflau în plasament un numar de 44 copii/ tineri .
Serviciul de Recuperare şi Reabilitare/Îngrijire de Zi
La data de 30.11.2008 se aflau un numar de 62 copii .
Activităţi desfăşurate
- gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii
familiale.
- formarea si dezvoltarea deprinderilor de viaţă inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive,
sociale si culturale ;
- reevaluare periodica a masurilor de protectie;
- activitati de reabilitare si recuperare neuromotorie a cpilului cu handicap;
- activitati de stimulare a insertiei sociale
Toţi copiii/ tinerii ocrotiţi în Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial sunt încadraţi în grad
de handicap
Toţi copiii admişi în Serviciul de Recuperare şi Reabilitare/Îngrijire de ZI sunt încadraţi în
grad de handicap
Rezultate obţinute:
Având în vedere obiectivele propuse pe anul 2008 în ceea ce priveşte recuperarea şi reabilitarea
copiilor/tinerilor cu dizabilităţi fizice şi /sau psihice, acestea au fost atinse conform Planului Personalizat
de Intervenţie, punând în prim plan interesul superior al copilului.
Au fost asigurate servicii adecvate care să răspunda nevoilor individuale ale copilului.
Au fost atinse obiectivele propuse în proporţie de 95%.
Numărul solicitărilor, privind participarea beneficiarilor la terapii de recuperare creşte frecvent.
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Toţi copii beneficiează de plan personalizat de intervenţie întocmit de specialiştii instituţiei în
conformitate cu nevoile lor
Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Fete
48

Baieţi
58

Fete

Baieti

Rural

Urban

Mediul de provenienţă al copiilor
la finalul perioadei raportate
Rural
56

Urban
50

Gradul
MEDIU
ACCENTUAT
GRAV

TOTAL
handicap
10
14
80

106

Grav
Accentuat
Mediu

TOTAL 44 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE

4.15. Complex de Servicii Specializate pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş
Activităţi desfăşurate
- gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea
reintegrarii sau integrarii familiale.
- formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata si dezvoltare in toate
privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale,
cognitive, sociale si
culturale ;
- Stimularea insertiei sociale si socioprofesionale.
Rezultate obţinute
● Pentru cei 27 de tineri absolvenţi ai şcolii în anul 2008 s-au facut urmatoarele demersuri
- un număr de 8 tineri au absolvit Cursul de calificare mozaicar-faianţar în colaborare cu
Asociaţia Bethany, în continuare se pregătesc pentru integrare socio-profesională,
4 tinere au absolvit Cursul de calificare brutar-patiser în colaborare cu Asociaţia
Bethany, in continuare se pregatesc pentru integrare socio-profesională,
1 tanara a participat la un Curs de coafuri in colaborare cu A.J.O.F.M. Timiş,
2 tineri au fost integraţi în familie,
3 tineri a fost integraţi socio-profesional
1 tânără în prezent participă la un curs de ospătar în cadrul AJOFM Timiş,
un numar de 6 tineri participă la activităţile desfăşurate în Complex-aceştia având
handicap accentuat şi posibilităţi reduse de integrare;
● 90% din beneficiari au fost reevaluaţi neuropsihiatric, în prezent 45 din cei 76 beneficiază de
încadrare în grad de handicap;
● s-au realizat anchete sociale la domiciliul familiilor din care provin beneficiarii – fiind realizate
7 integrări în familie; iar un număr mare de beneficiari au avut ocazia să-şi cunoască pentru prima dată
rudele;
● un numar de 19 tineri au beneficiat de şomaj;
● un tânăr a fost orientat spre a-şi continua studiile- in prezent aflandu-se in cadrul CSIFPT
Timişoara
20

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

Nr. beneficiari
nescolarizati (alte
situatii)

Distributia
pe grupe
1-2
de varsta
Nov. 2008

Grupe de varsta
3-6 7-9 10-13 14-17

>18

1

51

2

Nr. beneficiari
scolarizati

Situatia
scolarizare

Beneficiari
nescolarizati

Absolventi

Nov.2008

5

2

19

Nr.
beneficiari
scolarizati
49

Absolventi

21

Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate

Fete

TOTAL
75

Baieti

Grad de
handicap
45

Fete
29

Baieţi
46

TOTAL
Grad de handicap

TOTAL 75 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE

4.16. Complex de Servicii Specializate Găvojdia
Având în vedere obiectivele propuse pe anul 2008 în ceea ce priveşte recuperarea
şi reabilitarea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi fizice şi /sau psihice, acestea au fost
atinse conform Planului Personalizat de Intervenţie, punând în prim plan interesul
superior al copilului.
Activităţi desfăşurate
1.Au fost asigurate servicii adecvate care să răspunda nevoilor individuale ale copilului.
2.Ingrijire, educatie, recuperare şi reabilitare a copiilor beneficiari ai serviciului, conform S.M.O. în
domeniul protecţiei copilului.
3.Activităţi de socializare şi recreere pentru copii din centru
terapie ocupaţională – artterapie, ergoterapie
activităţi sportive
programe de ludoterapie, meloterapie
programe de dezvoltare cognitivă
activităţi de formare şi dezvoltare a deprinderilor/abilităţilor
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Distribuţia beneficiarilor pe grupe de varsta:

Număr de copii pe grupe de vârste

Nr.
total
de
copii
69

30
20
10
0
0-3 ani

4-7 ani

8-13 ani

14-17

0-3

4-7

8-13

14-17

≥18

1

7

19

28

14

18 ani

Distribuţia beneficiarilor pe sexe

Baieţi
33

Fete
36

Fete
Baieti

TOTAL 69 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE
45
45

40
Intrari

Iesiri

35

30

24

25

20

15
15

13
9

10

5

5

44

10
6

7
5

7

6

7
5

1

1

0
CSS Timisoara

CSSRRS
Timisoara

CRRNH
Timisoara

CSIFPT
Timisoara

CSS Lugoj

CSSCCPP
Lugoj

CRRNCH Lugoj CSSCD Recas

CSS Gavojdia
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Nr.crt.

Centrul-Complexul

30.11.2007

Intrari

Iesiri

30.11.2008

27

4

4

27

40

15

45

10

40

5

9

36

38

6

10

34

72

5

13

64

80

7

24

63

39

6

1

44

81

1

7

75

67
484

7
56

5
118

69
422

Complex de Servicii Specializate Timişoara
Complex de Servicii Specializate pentru Reabilitare şi
Readaptare Socială Timişoara
3. Complex de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Copilul cu Handicap Timişoara
4. Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale şi
Profesionale a Tinerilor Timişoara
5. Complex de Servicii Specializate Lugoj
6. Complex de Servicii Specializate pentru Copilul cu
Probleme Psihosociale Lugoj
7. Complex de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Copilul cu Handicap Lugoj
8. Complex de Servicii Specializate pentru Copilul cu
Dizabilităţi Recaş
9. Complex de Servicii Specializate Găvojdia
10. TOTAL
1.
2.

5. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE/PERSOANELOR CU HANDICAP
5.1. Serviciul Evaluare şi Monitorizare Asistenţă Socială
 Evaluarea socio-economică a 102 persoane adulte aflate în dificultate (persoane vârstnice, cu
handicap, adulţi făra adăpost)
 Consilierea socio-psihologică: a 250 persoane
 Raport de situatie in vederea evidentierii solutiilor optime la nivel individual si colectiv pentru un
numar de 120 persoane adulte aflate în dificultate sociala.
 Intervenţia în regim de urgenţă: în vederea găsirii de adăpost temporar pentru 25 persoane din
Timis.
 Referire către Serviciul de Integrare Socio-Profesională APEL a 6 tineri proveniţi din centrele de
plasament în vederea găsirii unui loc de muncă
 Depunerea de diligente pentru clarificarea situatiei juridice pentru persoane adulte aflate in
dificultate: 4 persoane
 Acordarea consultanţei de specialitate şi suport, persoanelor adulte aflate în dificultate socială,
precum si unităţilor administrativ-teritoriale, ong-uri care s-au adresat Serviciului de Evaluare şi
Monitorizare Asistenţă Socială - aprox. 250 persoane.
250; 34%

102; 14%

250; 34%

Evaluare

120; 16%

Consiliere

Rapoarte

6; 1%
4; 1%
Referiri Diligente Consultanta
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 S-au elaborat 5 rapoarte trimestriale, către Direcţia de Muncă Solidaritate Socială Timis privind
numărul persoanelor consiliate, victime ale violenţei domestice.
 A fost monitorizată activitatea celor 6 centre rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în
structura D.G.A.S.P.C. Timiş în vederea respectării standardelor în domeniu
 S-au efectuat un număr de 70 deplasări până în prezent întocmindu-se rapoarte de monitorizare cu
propuneri de îmbunătaţire a situaţiei.
 Analiza unui număr de 127 dosare in Comisia de Analiză a cererilor de admitere in centrele
rezidenţiale dintre care 83 persoane au fost admise după cum urmează:
o 58 persoane au fost admise la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova
o 6 persoane au fost admise la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş
o 16 persoane au fost admise la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Gavojdia
o 2 persoane au fost admise la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Lugoj
o 1 persoană a fost admisă la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Lugoj nr. 1
o 7 dosare au fost respinse, datorită neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate
o 37 dosare au rămas pe lista de aşteptare şi care vor fi preluate de către Serviciul de Evaluare
Complexă pentru Persoane Adulte.
 S-a constituit o comisie de analizare a cererilor de admitere/ieşire din Centrul de integrare socioprofesională pentru adulţi fără adăpost Bacova care a analizat până în prezent 40 dosare dintre care au
fost admişi un număr de 22 persoane, însă capacitatea centrului este de 16 locuri.
 S-au elaborat Manualul de proceduri pentru Centrul de Recuperare Reabilitare Neuropsihiatrica
Lugoj şi pentru Centrul de integrare socio-profesională pentru adulţi fără adăpost Bacova.
 Urmare a Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 250/13.05.2008 (hotărâre care prevede preluarea
Căminului de Persoane Vârstnice în structura D.A.S.C.) au fost predate Serviciului pentru Protecţia
Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, un nr. 19 dosare
persoane vârstnice aflate în evidenţa DGASPC Timiş prin intermediul căruia se solicita admiterea în
Căminul de persoane Vârstnice Timişoara.
 Colaborare între Consiliul Judetean Timis - Directia de Evidenţa a Persoanei şi Primăria
Timişoara – Serviciul de Stare Civilă in vederea clarificarii situatiei juridice pentru 5 persoane
adulte aflate in dificultate.
 S-a elaborat un Proiect privind Standardele de Calitate pentru Persoane Adulte fără Adăpost
care au fost înaintate Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în vederea analizării şi
aprobării acestora.
 Pentru 7 cazuri aflate în Penitenciar s-a realizat evaluarea legaturilor de familie.
 Colaborare cu Inspectoratul de Criminalistică Iaşi în vederea identificării unor persoane dispărute
şi date în urmărire generală.
 Au fost încheiate 8 protocoale decolaborare cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială SatuMare, Vrancea, Sălaj, Caraş-Severin, Arad, Gorj, Prahova, Giurgiu în vederea decontării
cheltuielilor lunare pentru serviciile acordate asistaţilor din centrele rezidenţiale.
 Colaborarea cu Serviciul de Evidenta Drepturi Persoane cu Handicap Adulte Timis pentru a
intermedia întocmirea dosarelor personale a asistaţilor din centre, acte necesare luării în evidenţa
bazei de date a SEDPH.
Acţiuni sociale:
1. Conferinţă Internaţională de Asistenţă Socială Gerontologică „Persoanele Vârstnice şi
Comunitatea”
2. Grupul de lucru consultativ judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie,
3. Modalităţi concrete de colaborare între DGASPC Timiş şi Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara cu privire la tinerii dezinstituţionalizaţi.
4. Seminar privind Propuneri de standarde de calitate pentru persoane adulte fără adăpost
5. Grupul de lucru Mixt Judeţean pe Probleme de Romi.
6. Interventia pentru prevenirea traumei post catastrofă.
7. Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială
8. ,,Femeile rome împotriva segregării,,
9. „Oameni egali, drepturi egale”.
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5.2. Serviciul Evidenţă Drepturi pentru Persoane cu Handicap
Scopul serviciului: luarea în evidenţă a persoanelor cu handicap, stabilirea şi
acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite; informarea, consilierea şi îndrumarea
persoanelor cu dizabilitati, a altor persoane aflate în situaţii de dificultate sau risc
social, pentru a asigura participarea acestora la viaţa activă a comunităţii, din
punct de vedere economic, social şi cultural.
Total persoane cu handicap aflate în baza de date 21.098 din care copii 2.057 iar adulţi 19.041
Repartiţia urban – rural a domiciliului copiilor cu handicap

Urban
Rural

Copii

Urban
1.025

Rural
1.032

Total
2057

Repartiţia urban – rural a domiciliului adultilor cu handicap

Urban

Adulţi

Urban
12.001

Rural
7.040

Total
19041

Rural

Drepturi-Facilităţi
 s-au eliberat bilete CFR pentru un număr de 4.491 persoane
 s-au eliberat bilete Auto pentru un număr de 898 persoane
 s-au eliberat/întocmit legitimaţii transport urban gratuit pentru un număr de 3.559 persoane
 s-a efectuat informare şi consiliere la un număr de 18.135 persoane
 s-au transferat dosare de persoană cu handicap pentru un număr de 356 persoane
 s-au efectuat Anchete sociale în număr de 45.
Persoane cu handicap, instituţionalizate în sistem rezidenţial în structura DGASPC Timiş:
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova = 169 persoane
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş = 39 persoane
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia = 323 persoane
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj = 52 persoane
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj = 65 persoane

5.3. Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Au fost eliberate 9884 de Certificate de grad de handicap.
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5.4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj este o instituţie care a fost infiinţată
printr-un un proiect cu finanţare PHARE şi vine în intâmpinarea politicilor şi strategiilor de asistenţă
specială a persoanelor cu handicap, prin asigurarea exercitării totale de către persoanele cu handicap a
drepturilor şi libertaţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.
CRRN oferă beneficiarilor programe de intervenţie specifice nevoilor lor individuale. Persoanele adulte
cu handicap sunt indrumate şi ajutate pentru a-şi folosi restantul funcţional în vederea adaptării la
cerinţele vieţii, prin dezvoltarea serviciilor de sprijin, în vederea imbunătăţirii deprinderilor necesare
satisfacerii nevoilor personale, cu cât mai puţin ajutor din partea altor persoane. Totodată, se ofera servicii
de suport şi aparţinătorilor în vederea reintegrării beneficiarilor în familie – comunitate.
M I S I U N E - Activităţi
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj este o instituţie de asistenţă socială care
asigură gazduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, şi reinserţie socială şi profesională pentru persoanele
adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată (funcţie de nevoile individuale ale
beneficiarilor).
Toti beneficiarii CRRN Lugoj sunt persoane adulte incadrate in grad de handicap, cu varsta cuprinsa intre
20-25 ani, nescolarizate.
Tip Handicap

50
40

49

Mental
49

30

Psihic
1

Asociat
1

Fizic
1

20
10

1

1

1

0
nr

1) Dintr-un număr de 56 persoane adulte cu handicap au fost selectaţi un număr de 50 beneficiari ulterior admişi in
CRRN Lugoj.
2) Încheierea de Contracte privind acordarea de Servicii Sociale pentru cei 50 beneficiari ai CRRN Lugoj.
3) CRRN Lugoj primeşte avizul de funcţionare, in condiţiile legii cu respectarea Standardelor minime de calitate –
adresa nr.10643/13.09.2007 ANPH .
4) Avizarea conform Standardelor minime de calitate.
5) In data de 5 Februarie a.c. a avut loc « Inaugurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Lugoj ».
6) Au fost intocmite următoarele documente ale CRRN Lugoj: Manualul de Proceduri, Ghidul Beneficiarului,
Regulament de Organizare şi Funcţionare, Regulament de Ordine Interioara etc, ulterior aceste documente fiind
revizuite pe parcursul anului.
7) Activitatea de consiliere parentală – 28 adresata familiilor care menţin legătura cu beneficiarii, vizitându-i, in
scopul reintregirii relaţiei cu persoana adultă cu handicap. S-au evaluat necesităţiile familiei, stabilindu-se
obiectivele consilierii.
8) Au fost intocmite un numar de 15 anchete sociale/rapoarte sociale in urma deplasării asistenţilor sociali la
domiciliul aparţinătorilor care locuiesc in Timişoara
9) 52 de dosare au fost depuse la D.G.A.S.P.C.Timiş – Biroul juridic

Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Feminim
32

Masculin
20

Feminin
Masculin
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Mediul de provenienţă al beneficiarilor
la finalul perioadei raportate
Rural
25
Grad de
handicap
Mental
Psihic
Asociat
Fizic

Urban
27
Nr.
49
1
1
1

Rural

Urban

Mental

Psihic

Asociat

Fizic

TOTAL

52

TOTAL 52 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE
5.5. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj
Principalele activităti desfăsurate; rezultate obtinute în perioada raportată
Servicii sociale specializate
Recuperare psiho-pedagogică-educaţională
Terapie cognitivă, terapie psihomotrică, ludoterapie, meloterapie-comunicarea prin toate
formele de expresie muzicală a expresiilor şi emoţiilor.
Activităţi de formare şi consolidare a autonomiei personale şi sociale-Dezvoltarea programului
de reabilitare care să favorizeze independenţa personală şi care să-i permită să ducă o viaţă normală.
Activităţi de educaţie sanitară Deprinderi de igienă personală
Activitatea moral-civică
Consiliere parentală
1. Situaţia anuală cu numărul de beneficiari:
 distributia pe vârstă: 19 – 38 ani
 scolarizare: nici un beneficiar scolarizat
 mediul de provenientă : din raza judetului Timis, domiciliul stabil str. Făgetului, nr 158
 număr de intrări : 6 intrări in luna decembrie 2007 (internarea a 6 beneficiari proveniti din
CRRN Lugoj)
Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Feminin
33

Masculin
32

Feminin
Masculin

handicap
accentuat
handicap grav

handicap
accentuat
10

handicap grav
55

TOTAL 65 DE BENEFICIARI AI CENTRULUI LA SFARŞITUL PERIOADEI RAPORTATE
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5. 6. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia
Activităţi desfăşurate
 găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea beneficiarilor din CRRN Găvojdia
 menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu handicap;
 asistentă si suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active;
 informare, consiliere, sprijin şi tratament specializat.
Toţi cei 323 de beneficiari sunt persoane cu handicap
Beneficiarii au varste cuprinse intre 18-85 ani
►Număr de persoane cu handicap:
- fizic ( locomotor ) = 2
- somatic = 1
- vizual = 1
- mintal = 276
- psihic = 14
- asociat = 23
- surdocecitate =1
- cazuri sociale = 5
Număr total de beneficiari adulţi:
30.11.2007
321

30.11.2008
323

La30.11.07
La30.11.08

Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Feminin
130

Masculin
193

Feminin
Masculin

Mediul de provenienţă al beneficiarilor
la finalul perioadei raportate
Rural
262

Urban
61

Rural

Urban

LA FINALUL PERIOADEI RAPORTATE = 324 BENEFICIARI
5.7. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova






Activităţi desfăşurate
găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea beneficiarilor din CIA Ciacova
menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu handicap;
asistentă si suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active;
informare, consiliere, sprijin şi tratament specializat
întocmirea contractelor pentru acordarea de servicii sociale în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Ciacova, planurilor de intervenţie şi personalizare
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Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova, ca şi componentă funcţională în struc- tura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timis, îşi are sediul în localitatea Ciacova, str.
Alexandru Mocioni, nr.1, judeţul Timiş.
Numărul de beneficiari la sfârşitul fiecărei luni din 01.12.2007 până la 30.11.2008 inclusiv, se
prezintă după cum urmează:
La data de 30.11.2008 în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova sunt asistate 169 de persoane, din
care:
o 92 femei şi 77 bărbaţi
o 48 din mediul rural şi 121 din mediul urban
Varsta beneficiarilor centrului este cuprinsa intre 25-85 ani

Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Feminin
92

Masculin
77

Feminin
Masculin

Mediul de provenienţă al beneficiarilor
la finalul perioadei raportate
Rural
48

Rural

Urban
122

Urban

LA FINALUL PERIOADEI RAPORTATE = 169
5.8. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş
Activităţi desfăşurate:
 Evaluare medico-psiho-socială;
 Elaborare plan individualizat de servicii conform nevoilor identificate;
 Îngrijire de bază (igiena, hrana) ;
 Asistenţă medicală;
 Grup de suport şi relaxare;
 Activitate de mişcare cântec şi dans;
 Terapie ocupatională;
 Ergoterapie;
 Masaj, gimnastică medicală, plimbări in aer liber,
 Îndrumare/sprijin în rezolvarea problemelor beneficiarilor.
Distributia beneficiarilor pe tipuri de handicap
Cazuri
Sociale

Neuropsihic

Mental

Vizual

Somatic

Fizic

Total

10

8

11

3

5

2

39

SOCIAL
NEUROPSIHIC
MENTAL
VIZUAL
SOMATIC
FIZIC
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Distributia beneficiarilor pe grade de handicap

grad 1
grad 2

grad 1

grad 2

grad 3

TOTAL

14

19

6

39

grad 3

Obiective:
- crearea unei atmosfere calde familiale;
- ameliorarea sau inlăturarea durerilor;
- îmbunătaţirea / menţinerea autonomiei personale şi a sănătăţii;
- redobândirea / menţinerea sentimentului de utilitate de valoare;
- stimularea funcţiilor cognitive;
- combaterea izolării sociale.
- schimbarea mentalităţii şi a atitudinii societăţii fată de persoanele vârstnice cu nevoi speciale;
- reintegrarea beneficiarilor în familie (acolo unde este posibil).
Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
Feminin
23

Masculin
16

Feminin
Masculin

Mediul de provenienţă al beneficiarilor
la finalul perioadei raportate
Rural
21

Urban
18
Rural

Urban

Distributia pe tipuri de handicap

Grad de
handicap
Vizual
Locomotor
Somatic

Nr.
3
2
5

Din totalul
de 39

Vizual
Locomotor

10

Somatic

LA FINALUL PERIOADEI RAPORTATE = 39
5.9. Centrul de Integrare Socio-profesională pentru Adulţii fără Adăpost Bacova
Activităţi desfăşurate:
Consiliere psihologică individuală
Consiliere psihologică de grup.
Asistenta sociala
Autogospodărirea,
Educaţia igienico-sanitară
Pregătirea pentru locul de muncă, urmărirea la locul de muncă
Crearea unei reviste
Activităţi de petrecere a timpului liber.
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Rezultate obţinute:
7 beneficiari reintegraţi în societate (6 bărbaţi, 1 femeie);
5 copii minori integraţi într-o unitate de învăţământ (3 băieţi, 2 fete);
18 beneficiari au fost integraţi în centru (15 bărbaţi, 3 femei);
26 beneficiari au fost încadraţi la un loc de muncă cu formalităţi legale (21 bărbaţi, 5 femei);
100 anchete sociale şi evaluări iniţiale efectuate în cadrul Azilului de Noapte Pater Jordan;
27 evaluări detaliate pentru beneficiarii Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără
Adăpost Bacova (21 bărbaţi, 6 femei);
Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru adulţi fără Adăpost a luat fiinţă prin Proiectul Phare
2004 "Coeziune economică şi socială", în luna ianuarie anul 2007, şi perioada de implementare a acestuia
a fost de 18 luni (ianuarie 2007- iulie 2008).
Obiectivele generale:
1. Înfiinţarea unui centru nou prin construirea a două pavilioane cu 16 locuri de cazare în care să
locuiască un număr de 16 persoane adulte fără adăpost (cu sau fără copii) pe o perioadă nelimitată de
timp, pe o suprafaţă de 1½ ha asigurându-se un mediu familial, inclusiv spaţiu de joacă pentru copii în
scopul creşterii calităţii vieţii acestora.
2. Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială, psihologică şi medicală oferite pentru un număr
de 16 persoane adulte fără adăpost (cu sau fără copii) prin activităţi care să contribuie la reintegrarea
socială a acestora.
3. Organizarea de activităţi (scriere de materiale publicitare şi seminarii) pentru promovarea unei
imagini pozitive a persoanelor adulte fără adăpost în scopul acceptării lor de către comunitate şi pentru a
determina autorităţile să dezvolte servicii sociale, strategii şi standarde pentru aceştia.
Obiectivul specific:
Scopul proiectului este coordonarea şi cooperarea între D.G.A.S.P.C. Timiş şi Federaţia CARITAS a
Diecezei Timişoara în vederea furnizării de adăpost şi sprijin pentru persoanele adulte fără adăpost,
având ca punct central reintegrarea socială.
PARTENERIAT:
Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza Protocolului de Colaborare dintre DGASPC Timiş şi
Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara încheiat ca urmare a Proiectului Phare 2004.
Activitatea Centrului se desfăşoară în interesul major al persoanelor adulte fără adăpost aflaţi în evidenţa
Azilului de Noapte Pater Jordan având ca scop principal reintegrarea socio-profesională cu respectarea
drepturilor omului.
În acest an, au fost întocmite 37 dosare pentru persoane adulte fără adăpost (28 bărbaţi-9 femei) din
cadrul Azilului de Noapte Pater Jordan din Timişoara, care au dorit să beneficieze de serviciile centrului,
dintre care:
 5 persoane adulte fără adăpost s-au retras, renunţând la a mai beneficia de serviciile centrului,
înainte de a se prezenta în centru (2 femei, 3 bărbaţi);
 4 persoane adulte fără adăpost au fost considerate nepotrivite pentru admitere, în cadrul Comisiei
de Analizare a dosarelor de admitere/ieşire centru, organizată în baza dispoziţiei Directorului
General D.G.A.S.P.C Timiş (3 bărbaţi, 1 femeie);
 1 persoană adultă fără adăpost se află în evidenţa centrului pentru admiterea sa, însă este
aşteptată situaţia sa socială pentru certificarea situaţiei de criză (1 bărbat);
 2 persoane adulte fără adăpost au părăsit centrul datorită acumulării a 3 avertismente scrise
pentru încălcarea regulamentului de ordine interioară (2 bărbaţi);
 4 persoane fără adăpost au părăsit centrul fără a anunţa intenţia lor (3 bărbaţi, 1 femeie);
 3 persoane adulte fără adăpost au părăsit centrul în urma provocării unui conflict, şi
desfăşurării unui comportament neadecvat faţă de beneficiarii centrului, şi angajaţii centrului (2
femei, 1 bărbat);
 7 persoane adulte fără adăpost au părăsit centrul la cererea acestora, fiind consideraţi
reintegraţi social (6 bărbaţi, 1 femeie);
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 11 persoane adulte fără adăpost sunt în prezent beneficiari ai Centrului de Integrare SocioProfesională pentru Adulţi fără Adăpost Bacova (9 bărbaţi, 2 femei);
Distribuţia pe sexe la finalul perioadei raportate
TOTAL 11
Feminin
Masculin
2
9

Feminin
Masculin

LA FINALUL PERIOADEI RAPORTATE = 11 BENEFICIARI

5.10. Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persone Recaş
Convenţie de colaborare pentru acordarea de servicii sociale cu nr.1068 din 13.01.2006 închiată
între DGASPCT Timiş şi Asociaţia Generaţie Tânără (UNGA LIV) România
Contractare de servicii – Asociaţia „Generaţie Tânără”
Activităţi
Stabilirea şi acordarea serviciilor de protecţie a victimelor traficului de persoane cazate temporar
în Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persone Recaş.
Reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane.
Prevenirea abandonului familial în cazul persoanelor traficate şi remise în ţară.
Acordarea serviciilor sociale în conformitate cu standardele de calitate privind serviciile sociale.
Rezultate obţinute
Optimizarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane.
Este dovada unei bune colaborări între o instituţie publică şi o organizaţie non-guvernamentală, care au
atribuţii comune în acest segment social.
IN PERIOADA RAPORTATA S-AU INREGISTRAT UN NUMAR DE 40 DE CAZURI CARE AU
BENFICIAT DE SERVICIILE CENTRULUI.

Nr.c
rt.

ADULTI OCROTITI DE DGASPC TIMIS
IN SISTEM REZIDENTIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centrul-Complexul
Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Lugoj
Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj
Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Găvojdia
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş
Centrul de Integrare Socio-profesională pentru
Adulţii fără Adăpost Bacova
Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor
Traficului de Persone Recaş
TOTAL

30.11.2007

30.11.2008

50

52

66

65

321

324

167
41

169
39

-

11

47

40

692

699
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Bacova; 11
Varias; 39

Lugoj; 52
Lugoj 1; 65

Ciacova; 169

Gavojdia; 324

6. SERVICII DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL
6.1. Serviciul Strategii, Proiecte şi Informatizare în domeniul Asistenţei Sociale şi
Protecţiei Copilului
Activităţi
acordarea de sprijin şi asistenţă pentru înfiinţa Consiliilor Comunitare
Consultative la nivelul fiecărei localităţi şi oferirea de suport de pregătire şi
instruire a membrilor constituenţi ai acestora şi lucrătorilor sociali comunitari
din raza administrativ teritorială a judeţului Timiş, pentru identificarea
nevoilor comunităţii, în vederea prevenirii separării copilului de familie, a
promovării valorilor familiale şi a creşterii calităţii vieţii.
În prezent sunt înfiinţate 55 de CCC-uri la nivelul judeţului Timiş şi s-a
constatat o îmbunătăţire a procesului de comunicare în raporturile şi relaţiile profesionale, precum şi a
colaborării între unităţile administraţiei publice locale şi DGASPC Timiş, comparativ cu anii 2005-2006.
Dacă la nivelul anului 2006 răspundeau solicitărilor noastre un număr de 62-67 de primării, începând cu
anul 2008 numărul acestora a crescut la 90-97.
la Consiliul judeţean Timis a avut loc o intalnire cu reprezentanţii primariilor, pentru informarea
asupra lansării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a unei linii de
finanţare, Program de Interes Naţional pentru infiintarea de Centre de zi la nivelul consiliilor
locale şi sprijin metodologic în accesarea acestor fonduri.
întreţinerea paginii web a instituţiei, completarea şi actualizarea acesteia cu informaţii ce provin
de la serviciile şi centrele subordonate DGASPC Timiş
administrarea reţelei de calculatoare a instituţiei: verificare, configurare, instalare programe
s-au configurat cele doua servere care asigură funcţionarea intreagii reţele de calculatoare
impreuna cu ajustarea acestora la noile programe utilizate
s-au creat baze de date performante pentru cele mai multe dintre serviciile instituţiei utilizând
programe noi
a fost aprobată ”Strategia judeţului Timiş privind dezvoltarea serviciilor sociale in perioada 2008
2013” prin Hotărârea CJT. nr 73 din 28.08.2008
s-au scris şi depus trei proiecte din care doua proiecte Program de Interes Naţional si un proiect cu
finanţare de la Banca Mondială.
design pentru: pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, bannere, carţi de vizită şi prelucrare fotografii şi
materiale necesare promovării serviciilor DGASPC Timiş
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6. 2. Serviciul Juridic şi Contencios
În cursul anului 2008 Serviciul Juridic şi Contencios al D.G.A.S.P.C
Timiş, a desfăşurat activităţi constând în:
redactarea şi susţinerea cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
(1260 dosare);
vizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise de către Directorul General
al D.G.A.S.P.C Timiş;
asistarea minorilor refugiaţi şi întocmirea dosarelor pentru acordarea
azilului în România (13 dosare).
I. Pe rolul Judecătoriei Timişoara s-au aflat următoarele cauze:
 27 dosare privind înregistrările tardive ale naşterii
 10 dosare având ca obiect obţinerea avizului favorabil deplasării în Danemarca
 24 dosare având ca obiect instituire/revocare tutelă
 9 dosare având ca obiect acordare azil minori
 52 dosare având ca obiect punerea sub interdicţie
 1 dosar penal
 4 dosare – alte obiecte
II. Pe rolul Tribunalului Timiş s-au aflat următoarele cauze:
 81 dosare de deschidere procedură adopţie
 66 dosare de incuviinţare a adopţiei
 1 dosare de încredinţare în vederea adopţiei
 25 litigii de muncă/cauze contencios
 947 dosare pe Legea 272/2004
 1 dosar desfacere adopţie
III. Pe rolul Curţii de Apel Timişoara s-au aflat următoarele cauze:
 7 dosare având ca obiect recurs la dosare pe Legea 272/2004
 24 litigii de muncă/cauze contencios
6.3. Serviciul Resurse Umane, Organizare şi Salarizare



PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2008:
 Asigurarea şi gestionarea resurselor umane pentru desfăşurarea în
bune condiţii a activităţii;
 Promovarea în grad profesional şi avansarea salariaţilor care
îndeplinesc condiţiile prevăzute in condiţiile legii;
 Acordarea drepturilor salariale cuvenite salariaţilor direcţiei;
 Formarea profesională şi perfecţionarea personalului din cadrul
direcţiei;
Reorganizarea direcţiei în conformitate cu reglementărilor legale în vigoare

ACTIVITĂŢILE REALIZATE:



Asigurarea şi gestionarea resurselor umane pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi contractuale vacante în
cadrul direcţiei, astfel:
Nr
Nr posturi pentru
Numar
Numar
concursuri
care s-a organizat
candidaţi
candida[i
concurs
înscrişi
admişi

Total, din care :
Funcţionari publici
Personal contractual aparat propriu
Personal contractual centre/complexe

70
22
13
35

147
43
15
89

252
84
21
147

106
26
11
69
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2. Angajarea/numirea candidaţilor declaraţi admişi la concursurile de recrutare – încetarea
raporturilor de muncă/serviciu – modificări ale raporturilor de muncă/serviciu, în cadrul
direcţiei :

Total, din care :
A. aparat
propriu+centre
Functionari publici

Personal contractual
ap
Personal contractual
centre/complexe/cam
in
B. Asistenţi
maternali
profesionisti

Total persoane
nou angajate/numite în funcţii
publice

Nr persoane la
care a incetat
CIM/raportul de
serviciu

Suspendare
CIM/raport de
serviciu

Modificari ale
CIM/
raportului de
serviciu

158
106

122
72

22
20

203
125

26
( 22 functionari noi + 4 au avut
alte funcţii)
11
(1 CPPV)
69
(63 noi angajati + 6 admisi la
care sau întocmit acte aditionale)
52

9

9

8

13

1

11

50

10

106

50

2

78

3. Dispoziţii emise la nivelul direcţiei – 1750 din care :
a) Aparatul propriu/centre/complexe/cămin: 1270
b) Asistenţi maternali profesionişti: 480
4. Eliberarea adeverinţelor solicitate de angajaţii direcţiei: 3197
a) Fosti angajaţi – drepturi salariale pentru recalcularea pensiei: 67
b) Aparat propriu +centre/complexe/camin – adeverinţe drepturi salariale: 550+1260
c) Adeverinţe pentru asistenţi maternali profesionişti: 1320
5. Acordarea concediilor solicitate de angajaţii direcţiei: 2278
a) Concedii de odihnă aparat propriu + amp : 866 + 590
b) Concedii de boală aparat propriu + amp : 379 + 62
c) Alte concedii : 381
6. Intocmirea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici : 116
7. Întocmirea fişelor de post pentru funcţionarii publici conform HG. Nr. 611/2008


Promovarea în grad profesional şi avansarea salariaţilor care îndeplinesc condiţiile
prevazute în condiţiile legii
1. Organizarea concursurilor/examenelor pentru promovarea în grad/ treapta profesională
superioară şi reluarea activităţii a funcţionarilor publici şi personalului contractual, astfel:
Nr
Nr posturi
Numar
Nr.
concursuri/
pentru care s-a candidiati persoane
examene
organizat
declarate
organizate, concurs/examen
admise
evaluări
Total, din care :
72
131
131
131
- Functionari publici :
2
8
8
8
- Personal contractual, din care:
70
123
123
123
a. studii de nivel superior:
2+15
3+57
3+57
3+57
b. grad profesional:
3+11
5+16
5+16
5+16
c. functie contractuala de debutant:
18+6
18+8
18+8
18+8
d. revenire din concediu de crestere a copilului
15
16
16
16
2. Avansare treaptă de salarizare a funcţionarilor publici: 55 persoane
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Acordarea drepturilor salariale cuvenite salariaţilor direcţiei
1. Stabilirea drepturilor salariale începand cu 01.04.2008- crestere 4,5%, si 01.10.2008crestere 5,5% pentru toţi salariaţii direcţiei în conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2008 si
O.G. nr.10/2008;
2. Acordarea salariilor de merit pentru personalul contractual şi funcţionarilor publici pe anul
2008;
3. Stabilirea drepturilor salariale a persoanelor nou încadrate în muncă;
4. Acordarea premiilor pe trim.I, II, III si IV 2008, atât din fondul de premiere constituit cât şi
din economiile realizate la cheltuielile cu salariile;
5. Acordarea drepturilor salariale stabilite prin sentinţe judecătoreşti.
Formarea profesională şi perfecţionarea personalului din cadrul direcţiei;
1. În cursul anului 2008, au participat la cursuri de formare şi perfecţionare profesională un
numar de 671 persoane, astfel:
Nr persoane care au participat la cursuri de
perfectionare profesionala
Total, din care :
Functionari publici
Personal contractual din aparatul propriu
Personal contractual din centre/complexe

671
115
38
518
518

600
500
400
300
200
100

115
38

0
Nr persoane care au participat la cursuri de perfectionare profesionala

Functionari publici
Personal contractual din aparatul propriu
Personal contractual din centre/complexe



Reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş:
- Structura organizatorică cu aplicabilitate de la 01.04.2008, care cuprinde modificări privind:
o organizarea activităţii de primire în regim de urgenţă şi a Telefonului
Copilului;
o înfiinţarea Compartimentului de Sănătate şi Securitate în Muncă;
- Structura Organizatorica cu aplicabilitate de la 01.09.2008, care cuprinde modificari privind
institutiile de asistenta sociala :
o Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara a trecut în subordinea
Consiliului Local Timişoara ;
o Înfiinţarea Serviciului de Evaluare Complexă a Pesoanelor Adulte cu
Handicap;
o Preluarea în structura direcţiei a Centrului de Integrare Socio-Profesională
pentru Adulţi fără Adăpost Bacova.
OBIECTIVE SUPLIMENATRE PENTRU 2009:
 Realizarea unei baze de date privind evidenţa salariaţilor din cadrul DGASPC Timiş
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6.4. Serviciul Relaţii Publice
Serviciul Relaţii Publice, specializat în gestionarea şi transmiterea
informaţiilor publice care reflectă activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş, precum şi în organizarea şi gestionarea
evenimentelor de presă şi relaţiilor publice, funcţionează în subordinea
directă a directorului general.
1. Obiectul de activitate al Serviciului
a.
relaţia cu mass- media (culegerea şi prelucrarea de informaţii privind activitatea curentă a
DGASPC Timiş şi a proiectelor aflate în derulare, transmiterea acestor informaţii către ziarişti şi/sau
redactarea comunicatelor de presă, pregătirea conferinţelor de presă, monitorizarea mass- media şi
comunicarea problemelor semnalate către departamentele responsabile cu soluţionarea lor) ;
b. gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile publice venite din
partea persoanelor interesate, instituţiilor şi a mass- media, punerea în aplicare a Legii 52/2003 privind
transparenţa decizională;
c. asigură activitatea de informare a publicului şi îndrumă cetăţenii spre compartimentele de
specialitate;
d. asigură secretariatul şi activitatea de registratură a instituţiei;
e. stabileşte agenda culturală a pricipalelor manifestări cultural- artistice şi sportive şi urmăreşte
realizarea acestora;
f. primeşte, înregistrează şi înaintează petiţiile către compartimentele de specialitate, urmăreşte
soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului;
g. asigură legătura cu servicii omoloage din alte instituţii, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu
organizaţiile neguvernamentale;
h. asigură activitatea de protocol a instituţiei.
Sinteza activităţii pe anul 2008
În cursul anului 2008, au fost redactate trei numere din revista „Şanse egale pentru toţi”, şi,
totodată, au fost expediate către diverse centre, instituţii, Direcţii din ţară, ong-uri din judeţ, ţară sau de
peste hotare.
De asemenea, au fost organizate mai multe conferinţe de presă şi au fost transmise presei
aproximativ 76 de comunicate de presă, care promovau acţiunile instituţiei. La solicitarea
reprezentanţilor mass-media s-a răspuns la peste 60 de solicitări privind acordarea unor interviuri
radio/TV sau furnizarea unor informaţii referitoare la activitatea instituţiei. Au fost organizate
manifestări tradiţionale, iar unele chiar în premieră, având ca şi parteneri organizaţii neguvernamentale şi
instituţii de învăţământ. Dintre evenimentele cele mai importante amintim: Ziua Internaţională a Copiilor
Străzii, Ziua Europei, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Internaţională Împotriva Muncii Copilului,
Ziua Drepturilor Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap, premierea copiilor merituoşi
de către consilerii judeţeni, competiţii sportive şi culturale tradiţionale.
În perioada sărbătorilor de iarnă, au fost programate grupurile de colindători din centrele de
palsament, care au sosit la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
În anul 2008, Serviciul Relaţii Publice a preluat de la instituţii publice, ong-uri şi mass- media un
număr de 55 solicitări redactate în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public,
la care au fost formulate răspunsuri. Aceste solicitări au vizat: activitatea Serviciului Telefonul Copilului,
date statistice privind copiii cu părinţi în străinătate, informaţii privind modalitatea de soluţionare a unor
cazuri sociale, situaţia adopţiilor, situaţia copiilor abandonaţi în maternităţi, etc.
Prin intermediul Serviciul Relaţii Publice, 139 de persoane au solicitat audienţe la conducerea
instituţiei, din care 46 la directorul general, 67 la directorul general adjunct protecţia copilului şi 26 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, au solicitat internări în centrele de plasament ori în centrele
de îngrijire.
3.
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Activitatea de registratură pe anul 2008 a constat în primirea, înregistrarea şi transmiterea a 49
950 documente, iar secretariatul a asigurat protocolul instituţiei şi buna desfăşurare a activităţii
directorului general şi a directorilor adjuncţi.
Serviciul Relaţii Publice a organizat şapte activităţi cuprinse în Agenda Culturală, Sportivă şi de
Tineret.

6.5. Compartimentul Audit Public Intern
Misiuni de audit efectuate :
2 misiuni audit de regularitate desfăşurate la :
- Complex de Servicii Specializate Găvojdia
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş
Obiective : Modul de furnizare a serviciilor pentru urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor
1 misiune audit de sistem la Direcţia Economică
Obiective :
- Organizarea registrelor de contabilitate
- Conducerea contabilităţii
- Conducerea activităţii financiare
- Elaborarea bilanţului contabil
- Elaborarea contului de execuţie bugetară
- Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile către management
- Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv
- Fiabilitatea sistemului informatic financiar- contabil
- Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
Au avut loc 5 misiuni audit ad-hoc la centrele din subordinea DGASPC cu următoarele obiective:
1. Modul de derulare a donaţiilor pe anul 2007,
2. Verificare inopinată a unor bunuri patrimoniale dispusă de directorul general
3. Inventarierea bunurilor patrimoniale
4. Verificarea inopinată a medicamentelor şi materiale sanitare
5. Verificarea formării stocurilor de medicamente, materiale sanitare
În urma acestor verificări s-au făcut propuneri de soluţii şi măsuri corective pentru corectarea
cauzelor erorilor constatate şi prevenirea deficienţelor pe viitor.
6.6 Compartimentul Corp de Control
Activităţile desfăşurate:
o întocmeşte planul anual de control propriu pe care îl supune aprobării;
o actualizează planul anual de control în funcţie de modificările legislative,
o organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările directorului general;
o efectuează controale în sistemul de asistenţă socială şi protecţie a copilului Timiş,
o conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi,
conform planului de control şi a misiunilor ad-hoc stabilite de Directorul General;
o verifică sesizările, memoriile şi reclamaţiile primite de către directorul general al
o D.G.A.S.P.C. Timiş şi repartizate de către acesta Corpului de control;
o în baza actelor de control întocmite, prezintă directorului general spre aprobare
o constatările, concluziile şi recomandările, menite să elimine iregularităţile şi disfuncţionalităţile
constatate;
o raportează periodic activitatea desfăşurată de Compartimentul Corp de control
o directorului general al D.G.A.S.P.C. Timiş;
o elaborează raportul anual al activităţii de control;
Obiectivele principalele ale acţiunilor de control au fost:
o
- respectarea actelor normative ce reglementează activitatea desfăşurată de structurile subordonate
D.G.A.S.P.C. Timiş unde au fost efectuate controale, în domeniile - asistenţă socială, a resurse
umane şi economic;
38

- respectarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul
maternal profesionist.
În urma acţiunilor de control au fost întocmite 17 Rapoarte de control, în care au fost consemnate
constatările, concluziile şi 54 recomandările propuse, precum şi termenul de realizare a planurilor de
măsuri sau de implementare a recomandărilor de către structurile/serviciile responsabile de realizarea
acestora.
o

6.7. Compartimentul Sănătate şi Securitate şi Muncă
Principalele activităţi desfăşurate de către Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă
constau în asigurarea cadrului tehnic şi organizatoric în vederea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în
muncă în cadrul direcţiei, precum şi în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii,
cutremure, explozii, etc.). Menţionăm că acest compartiment s-a înfiinţat începând cu data de 01.04.2008,
până la această dată activităţile specifice fiind desfăşurate în cadrul Serviciului Resurse Umane,
Organizare şi Salarizare. În acest scop s-au efectuat următoarele:
1. Medicul de intreprindere din cadrul compartimentului a întocmit raportul privind starea de
sănătate a angajaţilor D.G.A.S.P.C. Timiş şi raportul privind situaţia concediilor medicale pe anul 2007,
care au fost prezentate, alături de celelalte documente specifice (raport de activitate, lista internă cu E.I.P.,
plan de prevenire şi protecţie, etc.), în cadrul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă din luna
februarie a acestui an;
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 către SANEPID,
obţinându-se totodată şi revizarea AUTORIZAŢIEI SANITARE DE FUNCŢIONARE pentru aparatul
propriu;
4.S-au elaborat actele de autoritate specifice activităţilor de securitate şi sănătate în muncă şi
situaţiilor de urgenţă, obţinându-se totodată şi CERTIFICATUL CONSTATATOR care atestă că s-a
înregistrat declaraţia pe propria răspundere conform căreia D.G.A.S.P.C.Timiş îndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea declarată conform noii
organigrame valabile începând cu 01.08.2008;
5. S-a urmărit realizarea măsurilor din planurile de prevenire şi protecţie elaborate pentru CIA
Ciacova şi CRRN Găvojdia, care au stat la baza reînnoirii avizului pentru grupa a II-a de muncă, şi am
informat trimestrial ITM Timiş asupra stadiului de îndeplinire al acestor măsuri;
6.Prin intermediul medicilor de intreprindere din cadrul compartimentului s-a colaborat cu Centrul
Medical Explomed pentru efectuarea investigaţiilor medicale şi încheierea dosarelor, totodată
întocmindu-se listele de investigaţii necesare pentru primirea autorizaţiei sanitare de funcţionare a
centrelor;
7.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);
8.S-au întocmit documente conţinând atribuţiile personalului cu răspunderi în ceea ce priveşte
securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, precum şi o serie de alte documente
necesare unei bune desfăşurări a activităţii de prevenire în cadrul direcţiei;
9.S-a continuat procesul de verificare şi actualizare a fişelor individuale de instructaj, inclusiv
pentru asistenţii maternali profesionişti. Menţionăm că, în cazul celor din urmă, s-a realizat evaluarea de
riscuri la locul de muncă, ceea ce a dus la completarea fişei postului pentru asistenţii maternali
profesionişti şi elaborare unor seturi de instrucţiuni proprii necesare informării şi instruirii din punct de
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
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7.SERVICII ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

7.1. Serviciul Buget Financiar
În perioada decembrie 2007 – noiembrie 2008 Serviciul Financiar Buget din cadrul
D.G.A.S.P.C. Timiş, având în componenţa un şef serviciu, 2 consilieri, 7 inspectori şi o
casieră, şi-a îndeplinit obiectivele specifice ce decurg din obiectivele generale ale
Direcţiei. Pentru realizarea acestor obiective personalul Serviciul Financiar Buget a
colaborat cu toate celelalte servicii din cadrul Direcţiei, precum şi cu conducerea şi
contabilul fiecarui complex de servicii comunitare .
Obiectivele specifice ale Serviciului Financiar Buget sunt :
- fundamentarea , evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a Directiei ;
- 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 .
Aceste obiective sunt detaliate pe activităţi şi sarcini prevăzute în fişele posturilor . Fiecare angajat
al Serviciului a luat la cunoştiinţă atribuţiile din fişa postului său asumându-şi şi îndeplinindu-şi atribuţiile
ce-i revin .
Principalele activităţi derulate în cadrul Serviciului în cursul anului 2008 sunt următoarele :
- Execuţia bugetară în ceea ce priveşte utilizarea creditelor în limita şi cu destinaţia aprobată prin
buget pentru Aparatul propriu 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 aflati in
plasament la asistentii maternali profesionisti angajati ai Aparatului propriu , drepturi cuvenite si
acordate conform Legii 326 / 08.07.2003 (cazarmament, echipament pentru dotare initiala si
inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive,
sume pentru nevoi personale) si Ordinului 36 /19.05.2003 (decontarea cheltuielilor de locuit);
- Solicita Consiliului Judetean Timis majorarea bugetului D.G.A.S.P.C. Timis cu sumele primite
din donatii de catre Aparatul propriu sau Complexele de Servicii din subordinea Directiei conform
OMF si Normelor Metodologice 1661 bis / 28.11.2003;
- Evidenta tuturor operatiunilor derulate prin casierie si Banci pentru conturile prin care se
deruleaza programele de finantare externa conform bugetelor aprobate;
- Intocmirea documentelor financiare necesare scrierii programelor cu finantare externa;
- Intocmirea statelor de plata lunare privind drepturile salariale pentru personalul din cadrul
aparatului propriu al DGASPC Timis, pentru asistentii maternali profesionisti, pentru membrii
Comisiei pentru Protectia Copilului Timis, Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu
Handicap pentru Adulti Timis stabilite prin legi, sentinte judecatoresti si prin acordul respectiv
contractul colectiv de munca;
- Intocmirea declaratiilor lunare pentru fondul de somaj, CAS, fond sanatate si impozit, aferente
platii drepturilor salariale cuvenite personalului, precum si a fiselor fiscale;
- Evidenta indemnizatiilor si bugetelor complementare acordate persoanelor cu handicap , precum
si a costului transportului auto si CFR interurban, alocatiilor, taxele postale aferente
indemnizatiilor bugetele complementare;
Toate activitatile s-au desfasurat cu respectarea normelor legale in vigoare, a dispozitiilor interne,
luindu-se masurile necesare si oportune pentru imbunatatirea modului de lucru si de indeplinire a
sarcinilor.
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7.2. Serviciul Contabilitate
Întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor
operaţiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente
cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investiţiile
aferente Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului
Timiş – distinct pentru fiecare Complex de servicii Specializate/Centru de
Recuperare şi Reabilitare/Centre de Îngrijire şi Asistenţă în parte.
Evidenţa corectă, clară şi la zi, precum şi înregistrarea cronologică şi
sistematică a tuturor operaţiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente
cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investiţiile aferente Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Timiş - distinct pentru fiecare Complex
de servicii Specializate sau Centru de Plasament în parte.
Întocmirea notelor contabile privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor derulate
prin conturile deschise la Trezoreria Statului, distinct în funcţie de natura cheltuielilor şi a conturilor din
care sa efectuat plata precum si distinct pentru fiecare Complex de Servicii Specializate/ Centru de
Recuperare şi Reabilitare/Centre de Îngrijire şi Asistenţă în parte pentru fiecare cont analitic.
Întocmirea balanţei de verificare şi a balanţei analitice, a dărilor de seamă contabile sau situaţiilor
financiare trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului de execuţie bugetara şi anexele aferente
acestora.
Efectuarea decontărilor aferente sumelor acordate asistenţilor maternali profesionişti pentru hrana
şi drepturile materiale (Legea 326) ale copiilor aflaţi în plasament la aceştia.

7.3. Serviciul Tehnic şi Administrarea Patrimoniului
Pe parcursul anului analizat, în cadrul serviciului s-au desfăşurat activităţi
specifice, care au avut ca rezultat principal asigurarea unor condiţii mai bune de
desfasurare a activitatii serviciilor functionale, prin asigurarea utilităţilor,
consumabilelor, materialelor igenico sanitare, precum şi asigurarea funcţionării
întregului parc auto din dotare.
Am contribuit alături de biroul Achiziţii, la finalizarea lucrărilor de
investiţii etapa a-II-a la CIA Ciacova, recepţionat, precum şi la finalizarea
extinderii căsuţei de tip familial de pe str. Herculane 67.
În cadrul lucrărilor de reparaţii, s-au executat Reparaţii acoperiş la CSIFPT
Timişoara, înlocuire ferestre şi uşi de acces, la pavilionul A+B (secţia prematuri), lucrări la
învelitoarea acoperişului la CCSCD Recaş, lucrări la învelitoarea acoperişului la CIA Variaş, reparaţii
la învelitoarea acoperiş la CSSRRS Damşescu 53, Serviciul de tip familial Micuţa Dina şi la
CRRNCH str Herculane 67, reparaţii la grupurile sanitare: Construcţii şi instalaţii la CSSRRS
Timişoara, precum şi reparaţii construcţii şi reparaţii la CRRN Timişoara.
În colaborare cu servicicile din cadrul Direcţiei, am reusit în mare măsură să asigurăm condiţii
bune de desfăşurare a intregii activităţi, pentru toate unităţile din teritoriu, considerăm că prin
activitatea desfăşurată aducându-ne un mic aport la realizarile din anul care s-a scurs.
Considerăm că şi colaborarea între servicii pentru rezolvarea problemelor curente dar şi a
situaţiilor neprevăzute a fost bună pe parcursul anului analizat.
Pe parcursul anului am avut o bună colaborare cu serviciile de specialitate a CJT, la care am
apelat în vederea executării unor lucrări, care erau strict necesare, în special efectuarea ,,Expertizării
patrimoniului” în vederea obţinerii datelor privind gradul de uzură şi lucrările de consolidare necesare,
cladirilor date spre administrare.
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Serviciul Administrativ
Instituţia noastră are în dotare un număr de 35 autovehicule care asigură în bună parte nevoile de
transport pentru persoane şi materiale în cadrul DGASPC.
Autoturismele folosite în acest scop s-au încadrat în totalitate în normele de consum, carbutanţi şi
materiale de întreţinere.
Pe parcursul acestui an au fost casate un număr de 9 autoturisme care au fost valorificate la
centrele de specialitate.
Pe parcursul anului 2008 Serviciul Administrativ a avut o colaborare bună cu furnizorii de
materiale şi servicii, s-au aprovizionat toate bunurile materiale prevăzute în contracte, au fost depozitate
şi distribuite în mod corespunzător.
Serviciul Administrativ s-a ocupat de amenajarea spaţiului verde de la reşedinţa instituţiei prin
plantarea de gard viu, arbuşti ornamentali, semănarea gazonului şi pavarea aleilor.
Cu sprijinul Serviciului Tehnic am amenajat spaţii de parcare suficiente pentru autovehiculele
proprietate personală.
Cu ocazia sărbătotilor de iarnă am asigurat transportul produselor alimentare şi distribuţia acestora
în condiţii foarte bune către centrele din subordine.
Serviciul Administrativ asigură paza reşedinţei instituţiei şi a casei de vacanţă Sinersig în
conformitate cu planurile de pază şi a legilor în vigoare fără a înregistra evenimente deosebite.

7.5. Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice
1. În perioada decembrie - noiembrie 2008 Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice a
elaborat planul achiziţiilor pentru anul 2008, planul investiţiilor pentru anul
2008, a întocmit documentaţiile de atribuire şi a finalizat procedurile pentru
atribuirea contractelor de: alimente, materiale de igienă şi curăţenie,
dezinfectanţi, scutece, îmbrăcăminte, cazarmament, încălţăminte, combustibili
pentru încălzire, carburanţi pentru parcul auto, tonere, birotică-papetarie,
servicii de reparare a calculatoarelor, servicii de întreţinere baze de date şi
software, servicii de eliminare a deşeurilor, precum şi contracte aferente listei de investiţii pe anul
2008 cum ar fi servicii de proiectare, studii de fezabilitate, lucrări, alte achiziţii de obiecte de
inventar, achiziţii în cadrul derulării a trei proiecte din fonduri europene.
2. Personalul din cadrul biroului a participat în conditiile legii in comisiile de evaluare a ofertelor (50 de
comisii) sau in alte comisii în care a fost nominalizat.
3. In anul 2008, au fost încheiate conform prevederilor O.U.G.34/2006 modificată şi actualizată, un
număr de 48 de contracte ca rezultat al procedurilor de achiziţii aplicate, cât si un număr de 17
contracte prin încredinţare directa, alte convenţii şi acte adiţionale, fişe ale investiţiilor, diverse
rapoarte.
4. Alte activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt: urmărirea contractelor din punct de vedere valoric şi
al respectării clauzelor contractuale, evidenţa valorică şi pe coduri CPV a achiziţiilor directe, interfaţa
între contractanţi şi DGASPC.
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INVESTITIILE AFERENTE ANULUI 2008 AU TOTALIZAT 2 388 000 LEI
însumând 80% din lista de investiţii aprobata

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Obiectiv de investiţii

Angajat
(mii lei)
1,559
Extindere Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala Ciacova
1000,00
Fosa septica/Ministatie de epurare C.I.A. Ciacova,SF
32,999
Refacerea retelelor termice exterioare/de incinta, ptr. fiecare pavilion/cladire si 8,33
ptr.Capela din Lugoj, str.Fagetului nr.158, proiectare-executie
Masini de spalat industriale-3 buc
50,00
Server + licente – 1 buc
13,5
Achizitie programe soft si baze de date
35,00
Extindere casa str.Herculane nr.67, executie
220,00
Centrala Termica la C.I.A. Ciacova,executie si punere in functiune
270,874
SF Instalatie de canalizare si racord la reteaua orasului pe str.Slavici 48 Timisoara,
40,00
Calculatoare 27 buc
100,00
Inlocuire ferestre si usi de acces Pav.A+B(prematuri)
148,082
SF C.R.R.N.2 Lugoj(Banca Mondiala)45,00
SF, PT, Ferma horticola si structura pedagogica Gavojdia, executie, cofin. Franta
260,00
SF, PT Sediu DGASPC Timis86,00
Achizitionare rezervor combustibil ptr.CSS Gavojdia
50,00
Achizitionare statie de dedurizare a apei – 3 buc
13,00
Boilere
35,00
Total
2 388
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CONCLUZII

În comparaţie cu anul 2007 putem spune că :
 S-a redus cu 91 numărul copiilor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială;
 A crescut numarul copiilor adoptaţi precum şi a celor reintegraţi în familia naturală;
 În urma realizării activitaţii de prevenire a scăzut cu 20 numărul de copii abandonaţi în spitale
şi unităţi sanitare,
 A scăzut cu 62 numărul copiilor aflaţi în Centrele de plasament din subordinea instituţiei,
 A crescut cu 55 numărul copiilor in asistenţă maternală cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani, care
conform legii nu pot fi plasati in centre de ocrotire;
 A crescut calitatea şi diversitatea serviciilor oferite către beneficiari prin înfiinţarea a 4 noi
servicii de specialitate: Serviciul INTAKE , Serviciul de Evaluare Complexă pentru Adulţii cu
Handicap, Centrul de Integrare Socio-profesională pentru Adulţii fără Adăpost Bacova şi Centrul
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj.
 671 dintre angajaţii instituţiei au participat la cursuri de perfecţionare profesională.
 S-au scris şi s-au câştigat 4 proiecte prin care s-au atras fonduri extrabugetare în valoare totală
de aproximativ 2.000.000 euro care îmbunătăţesc calitatea vieţii şi a serviciilor oferite beneficiarilor
din centrele rezidenţiale pentru adulţi şi pentru copii.
 S-a îmbunătăţit imaginea instituţiei prin promovarea în mass-media a serviciilor oferite cât şi a
drepturilor pe care le au persoanele aflate în dificultate.
 S-au realizat demersuri în vederea restructurării centrelor rezidenţiale clasice, cu capacitate
mare ca de exemplu :
-identificarea de terenuri pentru construcţii noi pentru servicii sociale, clădiri pentru
reabilitare/extindere;
-realizarea de studii de prefezabilitate/fezabilitate, expertize;
-realizarea proiectelor tehnice de execuţie;
-realizarea execuţiei lucrărilor de constructie/modernizare/retehnologizare a centralelor
termice;
-accesarea de fonduri externe pentru dotarea noilor servicii/centre.
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Nr. crt.

8. CONVENŢII DE COLABORARE

Partener

1. Asociaţia CLEMENTINA (Lugoj)
DGASPC - 10703/ 06.03.2007 convenţie de colaborare
2. Fundaţia M.U.T. HERZ FUR KINDER (Bulgăruş)
DGASPC- 10705/ 06.03.2007 convenţie de colaborare

3. Fundaţia MISSIO LINK INTERNAŢIONAL
Centrul de plasament CASA DEBORA (Timişoara)
DGASPC- 14445/ 27.03.2007 convenţie de colaborare
4. Fundaţia CHOSEN ROMÂNIA (Timişoara)
108/14.05.2007
DGASPC- 22337/ 16.05.2007 convenţie de colaborare
5. Fundaţia PHILADELPHIA (Lugoj)
DGASPC- 26323/ 11.06.2007 convenţie de colaborare
6. Fundaţia Umanitară RÂUL VIEŢII (sat Corneşti)
DGASPC- 26933/ 14.06.2007 convenţie de colaborare

7. Asociaţia MANA- Casa de fete OSANA (Timişoara)
DGASPC- 451/ 08.01.2007 convenţie de colaborare
8. Societatea pentru Copii şi Părinţi- SCOP
(Timişoara) 473/13.07.2007
DGASPC- 32213/ 23.07.2007 convenţie de colaborare

9. Fundaţia AJUTAŢI COPIII Lipova (Carani-sat
Covaci) 72/ 05.08.2007 - DGASPC- 32491/
25.07.2007 convenţie de colaborare
10. ANPDC, Asociaţia Centrul Român pt. Copii
Dispăruţi şi Exploataţi Sexual
ANPDC-10423/ 23.10.2007
C.R.C.D.E.S.-369/ 16.08.2007 protocol de colaborare
DGASPC-35110/ 20.08.2007
11. Fundaţia Siguranţa pentru Copii în România
(comuna Checea)
DGASPC- 43423/ 22.10.2007 convenţie de colaborare
12. Serviciul APEL
89/ 09.05.2008 DGASPC- 16998/ 13.05.2008
convenţie de colaborare
13. Fundaţia umanitară BERACA (Criciova)
DGASPC- 13825/ 22.03.2007 convenţie de colaborare
14. Fundaţia AGATHOS - 295/ 20.03.2008
DGASPC- 10329/ 21.03.2008 convenţie de colaborare
15. Asociaţia KINDERHILFE OSTEREUROPA
(Koln) DGASPC- 4634/ 01.02.2007 convenţie de
colaborare
16. Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă
Timişoara 3345/ 26.02.2007
DGASPC- 9125/ 26.02.2007 protocol de colaborare

Obiectul convenţiei/ protocolului
- servicii pentru tinerii aflaţi în dificultate - 06.03.2007
1 - servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumentarea
dosarelor administrative ale copiilor în vederea aplicării măsurilor de
protecţie specială - 06.03.2007
2. - asigurarea de servicii de calitate pt. copiii aflaţi in dificultate şi
instrumentarea dosarelor administrative ale copiilor - 19.08.2008
1 – servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumentarea
dosarelor administrative ale copiilor în vederea aplicării măsurilor de
protecţie specială – 27.03.2007
2 - - asigurarea unor servicii de calitate pt.cop. aflati in dificultate instrumentarea dosarelor - 10.11.2008
- servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumentarea
dosarelor administrative ale copiilor în vederea aplicării măsurilor de
protecţie specială - 16.05.2007
- servicii în scopul eleborării unui program de consiliere pt. alegerea
ocupaţiei, pregătirea pt. integrarea profesională a tinerilor peste 18
ani - 11.06.2007
1 - servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumentarea
dosarelor administrative ale copiilor în vederea aplicării măsurilor de
protecţie specială - 14.06.2007
2 - -servicii de calitate pt. cop. aflati in dificultate , instrumentarea
dosarelor - 29.10.2008
- servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumentarea
dosarelor administrative ale copiilor în vederea aplicării măsurilor de
protecţie specială - 8.01.2007
1 - Centrul de Zi Effata- servicii copiilor şi tinerilor care trăiesc cu
HIV/SIDA - 23.07.2007
2 - Centrul de Zi Căsuţa Minunată din Jimbolia 16.07.2007
3. -oferirea de servicii copiilor de varsta mica din familii vulnerabile
din Jimbolia - 08.09.2008
4 -oferirea de servicii copiilor şi tinerilor care traiesc cu HIV/ SIDA
şi a celor aflaţi in situaţie de risc in vederea integrarii şcolare şi
socioprofesionale - 08.09.2008
-ocrotirea în sistem familial (la asistenţi maternali) a unui număr de
12 copii aflaţi în dificultate - 05.08.2007
-prevenirea, soluţionarea cazurilor de copii dispăruţi, exploataţi
sexual ori implicaţi în pornografie - 20.08.2007

- servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumentarea
dosarelor copiilor în vederea aplicării măsurilor de protecţie specială
- 15.10.2007
- sprijinirea tinerilor în dificultate în vederea re/integrării
socioprofesionale - 13.05.2008
- servicii pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru instrumenta-rea
dosarelor copiilor în vederea aplicării măsurilor de protecţie specială
- 22.03.2007
- sprijinirea socio-profesională a tinerilor - 21.03.2008
-reintegrarea socială a copiilor străzii - 01.02.2007
-reintegrarea socială a copiilor care au executat o măsură privată de
libertate - 26.02.2007
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17. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş
22292/ 11.04.2007 DGASPC- 17384/ 16.04.2007
protocol de colaborare
18. Asociaţia PUNTEA DE LEGĂTURĂ (sediul în
Timişoara) DGASPC- 36399/ 30.08.2007 convenţie
de colaborare
19. Fundaţia Româno- Germană
1018/ 14.04.2008 - DGASPC- 13485/ 14.04.2008
contract de prestări servicii
20. Fundaţia Seviciilor Sociale Bethany
859/ 18.07.2008
DGASPC- 27257/ 22.07.2008 Convenţie de colaborare
21. Federatia Caritas A Diacezei –Timisoara - 1109/
05.10.2007
DGASPC- 40940/ 05.10.2007 Protocol de Colaborare

22. Asociatia Femeilor Tiganci „ Pentru Copiii Nostri ”
7170/ 27.08.2008 - DGASPC TIMIS
40169/ 29.10.2008 Acord de Parteneriat Educational
„Femeile rome impotriva segregarii”
23. Scoala Generala Nr. 30 – Timisoara
1473 / 20.10.2008 DGASPC TIMIS
37712 / 15.10.2008 Protocol de Colaborare
24. Asociatia „Casa Faenza”- Centru Com. pt. Copii
Autisti 345 / 24.09.208 DGASPC TIMIS
36505 / 07.10.2008 Conventie de Colaborare
25. Asociatia Umanitara „Samariteanul”
884 / 07.10. 2008 DGASPC TIMIS
37206 / 10.10.2008 Conventie de Colaborare
26. DGASPC TIMIS - 39232 / 24.10.2008
Directia Politia Comunitara Timis
3217 / 29.10.2008 Protocol de Colaborare
27. DGASPC TIMIS - 39230 / 24.10.2008
Sectia Regionala de Politie Transporturi
Timis 616421 / 14.08.2008 Protocol de Colaborare
28. DGASPC TIMIS
49026/ 18.12.2008 - Gr. Sc. Ind. Alimen-tara 5897/ 18.12.08 Contract De Colaborare
29. Liceul cu Program Sportiv –Banatul
3429 / 03.11.2008 - DGASPC TIMIS
39919 / 28.10.2008 Conventie de Colaborare
30. Mitropolia Banatului şi Asociaţia Familiilor AntiHIV - MB- 833/ 19.03.2007; AFA-H-2/19.03.2007
DGASPC- 12913/ 19.03.2007 convenţie de colaborare
31. Asociaţia Handicapaţilor Fizic Lugoj
DGASPC-8005/2O.02.2007 protocol de colaborare
32. Fundaţia ÎNGERII SPERANŢEI
DGASPC-8003/ 20.02.2007
33. Asociaţia Naţională a Surzilor- Filiala
TimişoaraDGASPC- 8004/ 20.02.2007 protocol de
colaborare
34. Asociaţia Nevăzătorilor din Romănia 45/ 06.03.2007
DGASPC- 10654/ 06.03.2007 protocol de colaborare
35. Arhiepiscopia Timişoarei
DGASPC- 33425/ 15.09.2008 Acord de Parteneriat
36. Directia De Asistenta Sociala Comunitară –Lugoj –
16609/18.08.2008 Act Aditional nr.1 la protocolul de
colaborare DGASPC- 32496/25.07.07 - DASC Lugoj
13811/23.07.07

1 - prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale stradale cu
impact direct asupra comunităţii - 16.04.2007
2 - implemen- tarea proiectului Centrul de informare şi consiliere
şcolară (prevenirea delicvenţei juvenile) - 2008
- servicii sociale de voluntariat pentru copii - 30.08.2007
Şcolarizare - 12.05.2008
1 - stabilirea condiţiilor de derulare a activitaţilor
progr.,,Lizuca’’- copii cu nevoi speciale aflaţi in plas. la AMP 22.07. 2008
2 -implementare proiect „O noua sanasa”, care este depus in cadrul
licitatiei de proiecte : „Schimb un destin ” - 07.11.2008
1 - prevenirea si combaterea fenomenului de violenta in familie la
nivelul jud. Timis - 05.10.2007
2 - servicii de calitate pt. copii aflati in dificultate
- instrumentarea dosarelor pt. aplicarea masurilor de protectie
speciala -13.10.2008
3 - prevenirea si combaterea fenomenului de violenta in familie la
nivelul jud. Timis - 13.10.2008
-respecterea dr.fundamentale ale cop. de a avea acces la progr.de edu
catie incluziva , etc - 2008

- organizarea si derularea unui program de educare a parintilor cu
privire la nevoile copilului , intitulat „Saptamana Parintilor” 20.10.2008
- implementarea unei noi metode de lucru : VIT –Video Interaction
Training - 2008
- asigurarea unor servicii de calitate pt. cop. aflati in dificultate instrumentarea dosarelor - 07.10.2008
- cresterea o-perativitatii in interventie pt. cazurile in care sunt
implicati minori ca victime ale maltratarii , ca autori de fapte penale,
etc. - 29.10.2008
- cresterea operativitatii in interventie pt. cazurile in care sunt
implicati minori care traiesc in strada
identificati in tren si in spatiul garii - 28.10.2008
-programe artistice cu ocazia Craciunului - 18.12.2008

- stabilitrea de legaturi de prietenie intre copiii celor doua institutii si
a schimbului de experiente - 28.10.2008
- Centrul comunitar de zi Speranţa în Viitor- Timişoara (pentru
persoane infectate cu HIV) - 19.03.2007
-acordare drepturi şi facilităţi - 20.02.2007
- acordare drepturi şi facilităţi - 20.02.2007
- acordare drepturi şi facilităţi - 20.02.2007
- acordare drepturi şi facilităţi - 20.03.2007
- implementa-rea proiectului Centru de consiliere pentru persoane
aflate in dificultate - 15.09.2008
- ref. legitimatii transport urban persoane cu hand. si insotitori 25.08.2008
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37. DGASPC - 41049 / 03.11.2008
Directia De Asistenta Sociala Comunitara
Timisoara 3762/ 06.11.2008 Conventie De Parteneriat
38. S.C. Antares Transport S.A. Râmnicu Vâlcea convenţie de colaborare
39. S.C.Autotim S.A. Timişoara
- convenţie de colaborare
40. S.C.DACOS S.R.L. Râmnicu Vâlcea
- convenţie de colaborare
41. S.C.Expres Transport S.A. Târgu Jiu
- convenţie de colaborare

-masuri si actiuni pt. sprijinirea tinerilor aflai in dificultate, dupa
parasirea sistemului de protectie - 06.11.2008

42. S.C.Minis S.A. Bozovici
- convenţie de colaborare
43. S.C.Normandia Service S.R.L. Horezu
- convenţie de colaborare

- transport auto persoane cu handicap

44. S.C.SUPER IMPOSER S.R.L. Com. Liebling convenţie de colaborare

- transport auto persoane cu handicap

45. S.C.Trans Sălaj S.A. Zalău
- convenţie de colaborare
46. S.C.TRANSMIXT S.A. Sibiu
- convenţie de colaborare
47. S.C.VERTRANTIS SRL Barlad
- convenţie de colaborare

- transport auto persoane cu handicap

- transport auto persoane cu handicap
- transport auto persoane cu handicap
- transport auto persoane cu handicap
- transport auto persoane cu handicap

- transport auto persoane cu handicap

- transport auto persoane cu handicap
- transport auto persoane cu handicap

DIRECTOR GENERAL
Rodica NEGREA

Director General Adj.
Protecţia Copilului
Aurelia ANCIU

Director General Adj.
Asistenţă Socială
Dana ILCĂU

Director General Adj.
Economic
Mariana POPA
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Nr.crt
.

Situatia copiilor si tinerilor din centrele de plasament

30.11.2007 Intrari Iesiri 30.11.2008

Centrul-Complexul

Complex de Servicii Specializate Timişoara
Complex de Servicii Specializate pentru
Reabilitare şi Readaptare Socială Timişoara
3. Complex de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Copilul cu Handicap
Timişoara
4. Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale
şi Profesionale a Tinerilor Timişoara
5. Complex de Servicii Specializate Lugoj
6. Complex de Servicii Specializate pentru Copilul
cu Probleme Psihosociale Lugoj
7. Complex de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Copilul cu Handicap
Lugoj
8. Complex de Servicii Specializate pentru Copilul
cu Dizabilităţi Recaş
9. Complex de Servicii Specializate Găvojdia
10. TOTAL
1.
2.

27

4

4

27

40

15

45

10

40

5

9

36

38

6

10

34

72

5

13

64

80

7

24

63

39

6

1

44

81

1

7

75

67
484

7
56

5
118

69
422

Nr.
crt.

Situaţia persoanelor adulte ocrotite in centrele de asistenţă socială
Centrul-Complexul

10 Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Lugoj
11. Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj
12. Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Găvojdia
13. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Ciacova
14. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş
15. Centrul de Integrare Socioprofesională pentru Adulţii fără
Adăpost Bacova
16. Centrul de Asistenţă şi Protecţie a
Victimelor Traficului de Persone Recaş
17. TOTAL

30.11.2007

30.11.2008

50

52

66

65

321

324

167

169

41

39

-

11

47

40

692

699
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