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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj
ÎN ANUL 2011
În cursul anului 2011 , DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile
strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi a „Strategiei
judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2007-2013 şi
Planului judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu
handicap”, aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel
judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,persoanelor cu handicap, precum şi a
oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei
componente:
I.
Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
II.
Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu
handicap;
III.
Activităţi de ordin administrativ,financiar,logistică şi control.
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, au primit reacreditarea Comisiei
judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria A
,Nr.0005923 din 02.04.2009, valabil 3 ani.
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru
perioada 2007-2013” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia , în perioada raportată
au fost efectuate activităţi care au urmărit implicit şi realizarea obiectivelor din programul de
guvernare 2009-2012 Capitolul 9 - privind protecţia copilului şi anume:
- continuarea descentralizării serviciilor;
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului;
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi;
- specializarea personalului;
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului;
- promovarea parteneriatelor;
- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de
calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate;
- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în
familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă.
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Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul
operaţional în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în:
I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi
prin centrele maternale,serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi existente
la nivelul DGASPC Gorj.
În cadrul DGASPC Gorj ,în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire:
- 3 centre maternale – Tg. Jiu ; Novaci şi Tg. Cărbuneşti (în cadrul unor complexe de servicii)
unde au beneficiat de protecţie un număr total de 73 de copii şi 43 de mame, numărul de beneficiari
la 31.12.2011 fiind de 32 copii şi 17 mame;
- 4 centre de zi – două în Tg.Jiu,unul la Novaci şi unul la Tg.Cărbuneşti (toate în cadrul unor
complexe de servicii),în care au beneficiat de servicii un număr total de 97 de copii aflaţi în familii
care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la
31.12.2011 numărul de beneficiari fiind de 70 copii.
- 3 servicii de monitorizare ,asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi abandoneze
copilul – prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală,planning familial, sănătatea
reproducerii şi sprijin pentru 30 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon, nr. la 31.12.2011 fiind
de 12.
În cursul anului 2011 ca urmare a sesizarilor primite din partea unitatilor sanitare din judetul Gorj,
Biroul de ingrijire de tip rezidential copii a inregistrat un singur caz de abandon in sectia Maternitate
Tg-Jiu. Pentru copilul nou-nascut s-a dispus plasament la AMP.
Un alt nou-nascut parasit de mama a fost semnalat in Maternitatea Bucur. Mama are domiciliul in
jud. Gorj, dar nu a fost identificata. Pentru copil s-a instituit PRU intr-un centru specializat din
subordinea DGASPC Bucuresti, sect.4, copilul avand probleme de sanatate.
Au fost inregistrate 32 de cazuri cu risc de abandon din care: 10 mame au solicitat sa fie gazduite
impreuna cu copiii lor intr-un centru maternal( Tg- Jiu, Novaci, Tg-Carbunesti). 15 copii au fost
integrati in familie, cazurile fiind propuse pentru monitorizare la domiciliu impreuna cu autoritatile
locale.
Pentru 2 cazuri s-a instituit plasament la Centrul de primire si evaluare in regim de urgenta pentru
copilul abandonat sau parasit in maternitate Tg-Carbunesti.
Un caz cu risc de abandon a fost referit la DGASPC Mehedinti, pentru monitorizare in familie.
Cazul a fost inchis deoarece copilul a decedat in spital a treia zi de la nastere.
Un caz a fost referit la DGASPC Dolj, pentru copil s-a instituit PRU la AMP din jud. Dolj, mama
acestuia avand probleme grave de sanatate.
Un alt caz a fost referit la Primaria Bailesti, jud. Dolj, pentru monitorizare.
Pentru un copil nou-nascut s-a instituit plasament la AMP, deoarece mama nu avea posibilitatea
sa-l creasca, iar pentru un alt caz a fost instituit plasament la familia extinsa, mama copilului avand
probleme psihice.
Au fost semnalate 19 cazuri cu risc social din care 14 mame au dorit integrarea in familia naturala,
asumandu-si responsabilitatea cresterii si ingrijirii copilului la domiciliu, cazurile au fost monitorizate
in familie, 3 mame impreuna cu copiii lor au fost gazduite in Centru Maternal , iar 2 cazuri a fost
referite la DGASPC Mehedinti, si DGASPC Arges, pentru monitorizare.
Au fost inregistrate 14 gravide predispuse sa-si abandoneze copii sau nu aveau sprijinul familiei
de a duce sarcina la bun sfarsit din care: 6 gravide au fost gazduite in Centrul Maternal ( Tg-Jiu,
Novaci, Tg-Carbunesti), iar 8 cazuri au fost monitorizate la domiciliu.
A fost inregistrată situatia unui copil de 3 ani, lipsit de ocrotirea parinteasca, internat in sectia
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pediatrie, fiind insotit de sora sa de 13 ani. Cazul a fost propus pentru monitorizare in colaborare cu
politia si autoritatea locala.
In vederea monitorizarii evolutiei copilului aflati in dificultate ( cu risc de abandon/risc social,
gravide) de prevenire a abandonului si separarii copilului de familia sa, au fost efectuate vizite,
concretizate in rapoarte de vizita.În cursul anului 2011 au fost inchise 18 cazuri.
Au fost intocmite rapoarte de evaluare initiala privind situatia cuplului mama-copil/gravide.
Parintii au fost informati si orientati in legatura cu tipurile de servicii si solutiile alternative, s-au oferit
informatii cu privire la Legea 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copilului si au fost
responsabilizati cu privire la cresterea si educarea copilului.
S-a colaborat prin intalniri periodice cu asistentii sociali/ persoane cu atributii de as. sociala din
unitatea sanitara pentru instrumentarea cazurilor care prezinta risc de abandon al copilului.
S-a colaborat cu reprezentantii autoritatilor locale din teritoriu in vederea monitorizarii situatiei
socio-familiale a minorelor gravide/mame, cuplului mama-copil.
Au fost organizate cursuri de instruire cu un nr. de 13 asistenti sociali/persoane cu atributii de
asistenta sociala din cadrul a unui nr. de 6 unitati medicale care gestioneaza prevenirea
abandonului in spital. Sesiunea s-a desfasurat in luna septembrie 2011.
In cursul anului 2011 au fost efectuate documentele necesare in vederea initierii procedurii de
repatriere in conformitate cu H.G. nr.1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani
neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora ( anchete sociale ,
programe de revenire si monitorizare pentru minorii romani aflati neinsotiti sau in dificultate pe
teritoriul altui stat, acordul de repatriere, plan individual de interventie, etc) - 5 cazuri noi, iar un
caz a fost referit la DGASPC Mehedinti.
S-a continuat monitorizarea evolutiei copilului dupa repatriere pentru un nr. de 3 cazuri.
In urma monitorizarii s-a constatat ca minorii pot ramane in familie, cazurile fiind inchise.
I.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi
instituţionalizării.
În cursul anului 2011 a continuat programul de prevenire a abandonului /instituţionalizării
derulat în parteneriat cu două asociaţii luxemburgheze :
- Asociaţia “Nos enfants d’ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale şi sprijin financiar lunar
unui număr de 28 copii, în valoare totala de 24.360 lei,
- Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un număr de 24 copii , în
valoare totala de 33.600 lei.
Compartimentului Integrare Europeană şi Suport Comunitar i-au fost repartizate spre analiză
şi rezolvare în cursul anului 2011:
- 107 de sesizări, petiţii şi adrese dintre care 88 de la persoane fizice şi 21 de la instituţii
publice/ong-uri.
Deasemenea cu sprijinul Asociaţiei « Inimi de gorjeni » au fost desfăşurate o serie de
activităţi pentru sprijinirea copiilor prin următoarele programe:
,,ŞCOALA PENTRU TOŢI” – activitati de sprijinirea elevilor si studentilor inclusiv a
studenţilor din sistemul de protectie al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Gorj. Programul a finanţat achitarea de taxe de studiu, taxe de cazare, achizitionarea de uniforme
scolare, rechizite, etc.Persoane sprijinite : 19 Valoare fonduri: 5826 lei
,,ŞANSA LA VIAŢĂ” activitati de sprijinirea familiilor lipsite de posibilitati financiare in
vederea efectuarii unor tratamente in strainatate, achiziţionarea de medicamente, ochelari,
proteze, etc. Persoane sprijinite : 16 Valoare fonduri: 5964 lei
,,AJUTOARE DE URGENŢĂ” Familiile nevoiaşe au beneficiat de ajutoare alimentare,
imbrăcăminte, achitarea unor datorii restante la energie electrica, gaze, lemne de foc, materiale de
construcţie pentru refacerea unor locuinţe, etc.Persoane sprijinite : 40 Valoare fonduri: 3497 lei
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,,DACĂ CREZI ŞI SPERI, MOŞ CRACIUN VINE LA TINE!” au fost sprijiniţi cu produse
specifice de Craciun copii şi adulţi cu handicap din familii sărace din judet.
Persoane sprijinite : 100 Valoare fonduri: 1000 lei
,,ACŢIUNI COMUNITARE” – Prin intermediul acestui program se urmăreşte implicarea
activă în viaţa comunităţii. Persoane informate : peste 2000
Valoare fonduri: 3289 lei
Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni
*Campania ,,Europa nu iubeste violenta” –
In perioada 05-09.05.2011 s-a desfăsurat Campania ,,Europa nu iubeste violenta” –
campanie ce a marcat ziua de 9 mai – Ziua Europei. Campania a fost intiată de Grupul de lucru
consultativ cu atributii în prevenirea si combaterea violentei în familie, din care face parte si
Asociatia Inimi de Gorjeni. La această camanie au participat aproximativ 200 de copii de la 3 scoli
din municipiul Tg-Jiu: Scoala Generală Alexandru Stefulescu, Soala Generală Gheorghe Tătărăscu
si Scoala Generală Sfântul Nicolae.
*Concursul Judeţean ,,Picături de lumină” editia 2010-2011
DGASPC Gorj organizează anual în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, un
concurs judetean, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului intitulat ,,Picături de Lumină”,
editia a III-a. La acest concurs au participat 15 şcoli din Judetul Gorj precum şi elevii care se află în
sistemul de protecţie al DGASPC Gorj. Din Municipiul Tg-Jiu au participat 5 scoli generale cu
aproximativ 400 de elevi.
* Cupa Suseniului” pentru persoanele cu dizabilitti.
DGASPC Gorj a organizat în data de 27/09/2011 editia a VI-a, a Competiţiei sportive ,,Cupa
Suseniului” pentru persoanele cu dizabilităţi. Această competiţie s-a desfăşurat în cadrul
Complexului de Îngrijire si Asistenţă Suseni unde au participat persoane cu dizabilitaţi atât din
sistemul rezidenţial cât si persoane neinstituţionalizate.
Sumă acordată : 600 lei, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfăsurării
evenimentului Sursa fondurilor : Asociatia Inimi de Gorjeni
I.3.Sprijinirea reintegrării copilului în familie.
În cadrul DGASPC Gorj au funcţionat:
- 1 serviciu de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii ( în cadrul complexului de servicii
Novaci);un compartiment plasamente în aparatul propriu şi specialişti din cadrul biroului rezidenţial,
care au desfăşurat activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 103 copii din
sistemul de protecţie specială de tip familial şi rezidenţial (evaluarea familiei, consilierea părinţilor,
încurajarea relaţiilor cu copilul etc.) precum şi activităţi pentru integrarea socio-profesională a unui
număr de 38 de tineri. De asemenea, în toate cazurile, s-a făcut monitorizarea copiilor reintegraţi în
familie (vizite, contact cu autorităţile locale,consiliere).
I.4. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală( reevaluare beneficiari, sprijinire
reintegrare,specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare
continuă etc.)
La nivelul beneficiarilor au fost realizate 440 reevaluări ale situaţiei sociale a copiilor aflaţi la
AMP ceea ce a dus la:
- 18 deschideri de procedură privind adopţia naţională , un nr. de 13 copii fiind încredinţaţi în
vederea adopţiei.
- 8 reintegrări în familia naturală
- 2 integrări socio profesionale
- 163 menţineri ale măsurilor de protecţie specială.
- 1 copil a beneficiat de masura de protectie pe raza altor judete
- 1 plasament familial
Fiecare caz nou intrat în serviciu a beneficiat de abordare personalizată prin centrarea pe
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nevoile copilului , fiind întocmite un număr de 4 de fişe iniţiale de evaluare a nevoilor şi a fost
antrenată o echipă pluridisciplinară din cadrul serviciului pentru asigurarea unei intervenţii
individualizate eficiente concretizată în elaborarea unui nr. de 4 Planuri individuale de protecţie.
Pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi individuale pe teme legate de
specificul activităţii:
- Evolutia pe etape de dezvoltare a copilului cu dizabilităţi;
- Îngrijirea copilului cu dizabilităţi;
- Pregatirea copilului pentru reintegrarea în familia naturală;
- Identificarea de catre asistentul maternal profesionist a modificarilor comportamentale ale
copilului;
- Pregatirea copilului preşcolar şi şcolar pentru adopţie.
În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate un număr de peste
540 vizite şi 126 de evaluări anuale ale asistenţilor maternali profesionişti.
I.5. Acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „Consilii
Comunitare Consultative” şi instruirea membrilor acestor consilii.
Au fost organizate cursuri de instruire cu 73 membrii ai consiliilor comunitare, şi 51 de asistenţi
sociali sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul a 61 de primării, cu privire la
atribuţiile în domeniul asistenţei sociale ce le revin comunităţilor locale, în contextul legislativ actual
cât şi cu privire la organizarea şi funcţionarea consiliilor consultative din structura cărora fac parte.
Au avut loc 3 sesiuni de instruire ce s-au desfăşurat în luna decembrie 2011.
I.6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în
serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţie al copilului în vederea integrării socio-profesionale.
Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de
personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora ,la fiecare trei luni. Fiecare
tânăr este evaluat şi consiliat in vederea integrarii socioprofesionale, atat de personalul serviciului
cat si la AJOFM Gorj unde sunt luati in evidenta la intrarea in centrul pentru formarea de deprinderi
de viata independenta.
De asemenea Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă organizează
periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea
din sistemul de protecţie. În acest sens în anul 2011 au fost întocmite şi depuse 18 dosare pentru
căutare loc de muncă şi şomaj şi reactualizate, 8 dosare pentru solicitare de locuinţă socială la
Primăria Tg.Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii in familie iar alte 20 dosare pentru
locuinta au fost completate.
Tinerii au participat insotiti la bursele locurilor de munca si la intrunirile organizate la AJOJM; li
s-au facut cunoscute locurile de munca vacante si cursurile de calificare pe care le pot urma; 5
tineri au fost inscrisi la cursuri de recalificare în cadrul AJOFM Gorj cu care DGASPC Gorj are
încheiat parteneriat de colaborare pentru informarea şi consilierea tinerilor în vederea identificării
oportunităţilor de angajare. Beneficiarii care se afla pe centrele de formare de deprinderi sunt
sprijiniti in continuare in vederea continuarii studiilor la o forma de invatamant.
I.7. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi
asigurarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial
În vederea implementării unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de handicap
cu accent pe stabilirea potenţialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu
Dizabilităţi din cadrul Direcţiei , a evaluat din punct de vedere medical,psihologic, psihopedagogic şi
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social un număr de 1036 de copii cu dizabilităţi, pentru încadrarea în grad de handicap şi asigurarea
măsurilor de protecţie specială şi socială prevăzute de lege.
În baza raportului de evaluare întocmit de către Serviciul de Evaluare Complexă s-au emis
hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, certificatele de incadrare
si planurile de recuperare pentru copiii cu dizabilitati:
- grav-cu asistent personal= 546
- accentuat= 292
- mediu
= 182
- uşor
=9
- zero
=2
- 5 reevaluari
În 198 de cazuri a fost necesară evaluarea psihopedagogica si orientarea şcolară a copiilor în
învăţământul de masa sau alte forme de şcolarizare prevazute de lege. Pentru a veni in sprijinul
familiilor cu copii cu dizabilităţi s-au efectuat evaluari la domiciliu pentru 200 copii nedeplasabili.
De asemenea, pentru a creşte gradul de integrare şi participare socială a copiilor cu
dizabilitati, s-au intocmit şi comunicat adrese pentru un numar de 119 cazuri cu recomandari
educaţionale, terapeutice, şcolare şi medicale care să vină în sprijinul recuperării copiilor.
S-au soluţionat 5 sesizari şi 2 contestaţii privind hotararea de incadrare în grad de handicap,
s-au prezentat în Comisia pentru Protectia Copilului un numar de 47 referate privind analiza şi
incadrarea in grad de handicap, s-au intocmit un numar de 12 adrese catre Comisia Interna de
Evaluare Continua in vederea scolarizarii la domiciliu a copiilor nedeplasabili, s-au analizat 23 de
dosare si s-a intocmit documentatia pentru 13 copii in vederea frecventarii centrului de recuperare
din cadrul C.S.C.C.H Tg-Jiu.
Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Serviciului de
Evaluare a funcţionat echipa mobilă care a identificat si evaluat iniţial 50 de copii, pentru 37 dintre
aceştia oferindu-se servicii la domiciliu, de consiliere, terapie educaţională şi recuperare la nivelul
autonomiei personale.
Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Direcţiei au funcţionat:
- un centru de recuperare/reabilitare neuro-motorie(tip ambulatoriu) pentru copilul cu handicap
grav ,în Tg.Jiu (în cadrul complexului de servicii pentru copilul cu dizabilităţi), în care au beneficiat
de servicii de recuperare/reabilitare – kinetoterapie, terapie educaţională, logopedie, recuperare la
nivelul autonomiei personale - un număr total de 47 copii cu handicap , din care 44 aflaţi în familie şi
2 la AMP,1 in plasament familiar ,la 31.12.2011 numărul de beneficiari fiind de 38 .
-un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, în Tg.Jiu, în
cadrul unui complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare – terapie
educaţională - un număr total de 15 copii/tineri cu cerinţe educative speciale, copii/tineri aflaţi în
familii care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la
31.12.2011 numărul de beneficiari fiind de 10 .
I.8. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării
copilului , inclusiv protecţia victimelor violenţei domestice.
- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu
În anul 2011, au beneficiat de serviciile centrului 50 copii, din care 28 au fost doar găzduiţi şi
pentru 22 s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă. Din cei 28 găzduiţi,16 au fost
reintegraţi în familie, 4, transferaţi la direcţiile din judeţele unde aveau domiciliul legal, 8, transferaţi
la casele de tip familial unde aveau instituită măsură de protecţie, iar pentru un minor s-a instituit
măsura de protecţie plasament în regim de urgenţă la o casă de tip familial. Din cei 22 beneficiari ai
serviciilor Centrului de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu, cu sprijinul autorităţilor locale, 3 au fost
reintegraţi în familie, iar la 19 copii s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu alte măsuri de
protecţie:
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 plasament la o casă de tip familial – 9
 plasament O.N.G. – 2
 plasament în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist - 2
 plasament la un asistent maternal profesionist – 6
În perioada găzduirii în centru, copiii au beneficiat de hrană şi condiţii de locuit bună calitate,
de servicii medicale, de evaluare şi consiliere psihosocială, de educaţie nonformală şi informală, au
desfăşurat activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi au fost sprijiniţi să
menţină sau să-şi restabilească relaţiile cu părinţii şi familia extinsă în vederea reintegrării familiale.
- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei în familie
Tg-Jiu
În perioada raportată, au solicitat sprijin şi găzduire 15 mame şi 34 copii. Din cei 34 de copii
găzduiţi împreună cu mamelor lor, doar pentru 3 copii s-a instituit o măsură de protecţie specială,
pentru ceilalţi fiind găsită o alternativă de reintegrare familială sau de integrare socială.
Accesul mamelor şi copiilor în centru s-a făcut pe baza dispoziţiilor de admitere emise de
directorul D.G.A.S.P.C. Gorj. În perioada găzduirii în centru, mamelor şi copiilor le-au fost asigurate
condiţii de cazare şi hrană, protecţia împotriva agresorilor, servicii medicale şi de facilitare a
expertizei medico-legale, precum şi de servicii de evaluare şi consiliere psihologică. Mamele au
beneficiat de programe individualizate de dezvoltare a abilităţilor parentale şi a deprinderilor de viaţă
independentă, de asistenţă juridică şi de sprijin pentru reintegrare socioprofesională.
- Compartimentul „Telefonul copilului” – 983
În perioada 01.01 – 31.12.2011 s-au primit 64 sesizări, care au vizat 104 de persoane (103 copii
şi 1 adult) la care s-au completat fişele de convorbire şi de semnalare obligatorie. La 23 de sesizări
a fost necesară deplasarea echipei mobile în teren, 17 au fost referite la alte servicii/instituţii abilitate
să rezolve doleanţele clienţilor, iar la 24 de sesizări, la care nu a fost necesară sau posibilă
deplasarea de urgenţă a echipei mobile, evaluarea situaţiei copiilor s-a făcut cu sprijinul autorităţilor
locale. Pentru 14 copii, sesizările s-au confirmat, 20 au beneficiat de monitorizare în familie cel puţin
3 luni şi de servicii de consiliere, iar pentru 7 copii s-a instituit măsura de protecţie specială
plasament în regim de urgenţă.
La compartimentul pentru copilul abuzat , neglijat ,exploatat din aparatul propriu al Direcţiei
– s-au înregistrat 248 sesizări (care au vizat 327 minori), din care 160 sesizări au fost confirmate şi
88 sesizări infirmate. Cele 160 sesizări confirmate vizează :
- 20 cazuri abuz fizic ;
- 71 cazuri abuz emoţional;
- 13 cazuri abuz emoţional;
- 217 cazuri neglijare;
- 2 cazuri exploatare sexuală;
- 4 cazuri exploatare prin muncă
Din cele 248 sesizări primite în cursul anului 2011:
- 7 sesizări au fost referite compartimentului plasamente din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj;
- la 10 sesizări s-a instituit măsură de protecţie specială ;
- 127 sesizări au fost referite altor servicii şi/sau altor instituţii;
- 118 sesizări se află în lucru;
- 130 sunt închise
Au fost întocmite pentru toţi cei 327 minori (care au făcut obiectul sesizărilor înregistrate la
acest compartiment), fişe iniţiale şi rapoarte de evaluare detaliată, iar pentru cei 327 minori, pentru
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care s-a confirmat situaţia sesizată de abuz, neglijare sau exploatare, au fost elaborate planuri
personalizate de intervenţie pe baza raportului de evaluare detaliată, de către managerul de caz.
Planul personalizat de intervenţie cuprinde atât serviciile, cât şi intervenţiile pentru copil şi
persoanele de referinţă: membrii familiei, părintele/persoana protectoare. Pentru 13 copii au fost
întocmite planuri individualizate de protecţie în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială.
În anul 2011, 93 minori au beneficiat de consiliere psihologică şi 142 de consiliere juridică.
Intervenţia sub aspect juridic s-a mai reflectat şi în acţiunile formulate către instanţe care au avut
drept obiect : - Instituirea de plasamente în regim de urgenţă :57;
- Instituirea de plasamente:62;
- Instituirea de tutele :2;
- Instituirea de supravegheri specializate :2;
- Decăderi din drepturile părinteşti : 1;
- Raporturi sexuale cu minori: 4 ;
Referitor la activitatea de prevenire, precizăm că specialiştii D.G.A.S.P.C. Gorj, au întreprins
următoarele acţiuni :
* Proiectul Educaţional ” ÎNVAŢĂ SĂ SPUI NU”, demarat ca urmare a creşterii, în ultimul
an, a numărului copiilor care se lasă pradă viciilor . Beneficiarii acestui Proiect au fost 230 elevii din
Şcoala Generală nr.1 Ţicleni . Scopul proiectului : -Dezvoltarea capacităţii de autoreglare cognitivă,
emotională si comportamentală;-Întelegerea de către elevi a consecinţelor consumului de droguri
licite sau ilicite;-Formarea unui sistem de valori prosocial.
* Seminarul ”Combaterea violenţei în şcoli-o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi
părinţi”. Sesiunile de lucru au avut ca teme de dezbatere tipologii de cazuri de violenţă în şcoli,
posibile cauze ale violenţei în şcoli, comunicarea internă si externă ca instrument de prevenire si
solutionare a situaţiilor de violenţă din mediul şcolar preuniversitar. Beneficiarii acestui Seminar
au fost elevii, consilierii scolari, profesorii membrii în Consiliile de Administratie, reprezentantii
conducerii scolilor. Scopul proiectului : comunicarea internă si externă ca instrument de prevenire
si soluţionare a situaţiilor de violenţă din mediul şcolar preuniversitar.
* Proiectul ”DRAIN”, demarat pentru
promovarea unor schimbări în mentalitatea
tradiţională în raport cu consumul de alcool. Beneficiarii acestui Proiect au fost specialiştii . Scopul
proiectului : creearea unei reţele de specialisti care să facă eforturi în vederea dezvoltării şi
implementării unor politici locale privind alcoolul, bazate pe teoria abordării sistemului prin acţiuni
comunitare.
* Proiectul Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru
creşterea competivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”, demarat pentru a aduce în atentie activitatea
de voluntariat care pune în practică valorile europene ale solidaritătii, tolerantei si diversitătii,
aducând beneficii atât persoanelor care se implică voluntar cât şi comunităţilor în care aceştia
trăiesc. Beneficiarii acestui Proiect au fost deţinutii Penitenciarului Tg Jiu. Scopul proiectului :
evitarea marginalizării şi excluderii sociale a persoanelor private de libertate.
* Proiectul Educaţional ”ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI”, demarat pentru introducerea
unei noi educaţii ce face posibilă constietizarea de către copii a drepturilor pe care le au , cu efecte
importante în dezvoltarea psiho-morală si comportamentală a viitorilor cetăţeni. Beneficiarii acestei
actiuni au fost copii, părinţii şi cadrele didactice. Scopul acţiunii: cunoaşterea principalelor drepturi
pe care le are copilul în societatea de azi. Dezvoltarea capacităţii de a se implica activ în
proiectarea şi realizarea unor demersuri democratice şi civice şi de a lua atitudini critice fată de
comportamentul celorlalti în anumite situatii de viată. Valorificarea imaginaţiei şi a creativităţii.
* Proiectul ”Fii altfel, schimbă-te!”, initiat pentru a asigura adoptarea unui comportament
non violent, astfel ca elevii să aibă atitidini pozitive, constructive. Beneficiarii acestei acţiuni au
fost elevii claselor V-VIII din cadrul Colegiului National Tudor Valadimirescu. Scopul acţiunii:
Informarea elevilor asupra stărilor de agresivitate şi violenţă şi asupra comportamentului necesar a
fi adoptat pentru evitarea unor astfel de situaţii .
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* Campania organizată pentru marcarea Zilei ”Mondiale Fără Tutun” . Beneficiarii acestei
actiuni au fost beneficiarele Centrului Maternal şi 6 cadre de specialitate. Scopul campaniei :
conştientizarea beneficiarilor cu privire la efectele nocive ale consumului de tutun.
* Campania ”ABSENTUL”, organizată pentru marcarea Zilei Internaţionale împotriva
consumului şi traficului de droguri ilicite . Beneficiarii acestei acţiuni au fost elevii de la diferite
unităţi de învăţământ din judeţ şi populaţia municipiului. Scopul campaniei:Informarea cetătenilor
cu privire la riscurile asociate consumului de droguri;informarea mediatoarelor sanitare cu privire la
consumul de substanţe etnobotanice.
* Campania ”MAI PUŢIN TUTUN, MAI MULTĂ VIAŢĂ!”, campanie educaţională de
prevenire a consumului de tutun în rândul elevilor .
* Proiectul Educational ”PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ” .Beneficiarii acestei
acţiuni au fost elevii , cadrele didactice, părinţii, comunitatea locală. Scopul dezbaterii: Promovarea
unei identităţi pozitive ; Oprtunităţi de dezvoltare personală;Dezvoltarea abilităţilor de autoreglare.
* Campania Educaţională ”ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ, NU PENTRU ŞCOALĂ!”,
organizată pentru combaterea abandonului scolar . Beneficiarii acestei campanii elevii de la
unităţile de învăţământ .Scopul proiectului: prevenirea abandonului si absenteismului în şcolile din
jud. Gorj, prin informarea, sensibilizarea şi constientizarea elevilor, cadrelor didactice , părinţilor cu
privire la fenomenul abandonului şcolar şi al consecinţelor lui negative.
* Campania ”SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII , care s-a desfăşurat pe
parcursul mai multor zile în perioada 26.09.2010-30.09.2010 astfel :
- pentru ziua de 28 septembrie 2011- Ziua dedicata prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării
minorului ,s-au desfăsurat următoarele :activităti în cadrul unitătilor scolare constând în
prezentarea de către elevi a unor materiale ( eseuri , compuneri, desene)refletând conceptiile si
experientele personale privind fenomenul delincventei juveniele; discutii libere pe tema
delincventei juvenile, prezentarea de către politisti a unor cazuri din practica judiciară, oferirea de
sfaturi si recomandări preventive de către politisti si partenerii prezenti
- pentru ziua de 29 septembrie 2011 , Ziua prevenirii victimizării minorilor s-au desfăsurat
următoarele:Activităti în cadrul Caselor de tip familial din mun. Tg Jiu constând în prezentarea
unor aspecte juridice privind conditiile răspunderii penale , răspunderea juridică a minorilor .
S-a organizat un punct de informare în centrul municipiului Tg Jiu.
* Campania ”CELOR 16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA
FEMEII”,care s-a desfăşurat în perioada 25.11.2011-10.12.2011 astfel :
Ziua de 25 noiembrie 2011- Lansarea ”Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenţei
aspra femeii”, eveniment care a avut loc incinta magazinului Kaufland .
Ziua de 28 noiembrie 2011 , Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la SC. Confecţia
SRL:
Ziua de 29 noiembrie 2011 , Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la 3 unităti de
învătământ din Ţicleni, Bumbeşti Jiu şi Rovinari:
Ziua de 30 noiembrie 2011 , Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la
sediul
Penitenciarului Tg Jiu :
Ziua de 2 decembrie 2011 , Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la sediul Directiei
de Sănătate Publică Gorj:
Ziua de 5 decembrie 2011 , Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la sediul Centrului
Maternal din cadrul CSAPR Tg Jiu :
Ziua de 7 decembrie 2011, desemnarea câştigătorilor Concursurilor de desen, compunere şi film :
Ziua de 8 decembrie 2011 , Aleea Antiviolenţă :
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a violenţei domestice, la nivel judeţean a fost
elaborat Planul de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie pe anul 2011, una
din instituţiile implicate în implementarea acestuia fiind D.G.A.S.P.C. Gorj.
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De asemenea D.G.A.S.P.C. Gorj a oferit protecţie şi găzduire în Centrul de primire în regim de
urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice, care funcţionează în Tg.Jiu , pentru
15 mame şi 34 copii victime ale violenţei. Mamele şi copii au beneficiat de programe individualizate
de consiliere şi reabilitare precum şi de măsuri de intervenţie pe termen scurt pentru educaţie. Ele
au fost implicate în activităţi de educaţie informală cu scopul îmbunătăţirii capacităţii de a se proteja
în situaţia de conflict, îmbunătăţirea comunicării cu proprii copii, îmbunătăţirea abilităţilor de îngrijire
şi disciplinare a copiilor(utilizarea recompenselor şi a pedepselor nonviolenţe),a deprinderilor de
viaţă independentă.
I.9. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului
individualizat de protecţie
În cursul perioadei raportate, 24 de persoane sau familii ,care au dorit să adopte au fost
evaluate din punct de vedere social şi psihologic, şi au urmat cursurile de pregătire pentru
asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de parinte, organizate de specialiştii compartimentului în
5 sesiuni a câte 3 şedinţe fiecare. În urma procesului de evaluare la o familie nu i s-a acordat
atestatul de familie aptă să adopte. În această perioadă , 30 de persoane sau familii au solicitat
informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii compartimentului furnizându-le materiale
informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotarârea pe care urmau să o ia.
Pentru 20 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională sa deschis procedura de
adopţie internă.
În urma procesului de potrivire, la 4 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în
încredinţare în vederea adopţiei un copil. Pe perioada încredinţării, specialiştii compartimentului
urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între copil şi persoana/familia căreia i-a
fost incredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens.
La sfârşitul perioadei de încredinţare, 10 adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj.
În anul 2011 , pe perioada de postadoptie, de doi ani, au fost monitorizate 24 de adopţii,
pentru care s-au întocmit 96 rapoarte trimestriale. Pentru 18 cazuri de adopţie s-a încheiat
perioada de monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a cazului, prezentate în şedinţele
CPC Gorj.
Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat şi prin prezentarea de statistici şi materiale
informative privind procedura adopţiei , de către conducerea Direcţiei prin mai multe interviuri în
mass media locală.
În data de 15 Iunie 2011 compartimentul adopţii a organizat „Ziua copilului adoptat” la sediul
DGASPC, întâlnire la care au participat 31 de familii care au adoptat, împreună cu copiii.
I.10. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial , în conformitate
cu standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului şi standardele de cost.
Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în mediu rezidenţial
şi o cât mai rapidă reintegrare în familia naturală/lărgită sau adoptivă. Acolo unde acest lucru nu
este posibil, serviciile oferite continuă pentru ca beneficiarii să nu fie confruntaţi cu riscul
marginalizării şi excluziunii sociale.
În toate complexele de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj ,în perioada
raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor minime obligatorii specifice
fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi dispariţia
deosebirilor faţă de mediul familial.
Pentru aceasta fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor şi plecând de la
nevoile identificate se conctretizează planul individualizat de protecţie şi planurile de intervenţie
specifice.
Pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011, situaţia statistică a copiilor din complexurile
rezidenţiale şi evoluţia acestora se prezintă după cum urmează:
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Complexul
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Novaci
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg. Cărbuneşti
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul cu nevoi speciale Tg. Jiu
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul cu handicap Tg. Jiu
Complexul de servicii alternative la
protecţia rezidenţială Tg.Jiu
TOTAL

Nr. copii - cazuri
active la 01.01.2011
75

Nr. copii-cazuri
active la 31.12.2011
78

60

66

58

56

65

54

60

50

16

16

334

320

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg. Jiu –funcţionează de la
închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:
Nr.crt

Servicii

Nr.copii la
31.12.2011

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

Casa tip familial "Aripi de Serafim" Schela
Casa de tip Familial « Debarcader » Tg.Jiu
Casa de tip familial »Săvineşti » Tg.Jiu
Casa de tip Familial « Aleea Teilor » Tg.Jiu
Casa de tip familial « Sf.Dumitru » Tg Jiu
Casa de tip familial « Sf.Nicolae » Tg Jiu
Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viata nr.1 Tg Jiu
Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viata nr.2 Tg Jiu
Casa de tip Familial « Mărgăritarelor » Motru
Casa de tip Familial « Primăverii » Motru
Casa de tip familial « Tineretului » Rovinari
Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi Tg Jiu

12
8
7
9
6
6
5
5
7
6
7
26

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti:
Nr.crt.
crt

Servicii

1.
2.
3.
4.

Centrul de tip familial Tg.Cărbuneşti
Centru maternal Tg, Cărbuneşti
Centrul de zi
Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat
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Nr. copii la
31.12.2011
34
6
7
16

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci
De la închiderea proiectului PHARE , Complexul funcţionează cu următoarele servicii
alternative:
Nr.crt
Servicii
Nr.copii la
31.12.2011
1.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul
4
abuzat,neglijat şi exploatat -Novaci
2.
Centrul de zi Novaci
11
3.
Centrul maternal – Novaci
10
4.
Casa de tip familial „ Rovinari”
7
5.
Casa de tip familial „ Motru”
6
6.
Casa de tip familial „ Novaci”
8
7.
Casa de tip familial « Huluba »
11
8.
Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale « Răchiţi”
11
9.
Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale
„ Scoarţa”
9
4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg Jiu
Nr.crt.

Servicii

Nr. copii la

crt

31. 12. 2011
1.
2.

Centru de tip rezidential copii cu nevoi educative speciale
Tg Jiu
Centrul de ingrijire si recuperare de zi copii cu nevoi
speciale Tg Jiu

54
10

Este singura unitate de tip rezidenţial vechi , cu 54 de copii pe care o mai avem în subordine.
Nu a intrat în restructurare deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Şcolii Speciale, iar
procesul de restructurare este interdependent de implementarea reformei învăţământului special.
5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg Jiu
Nr.crt.

Servicii

Nr. copii la

crt

31.12.2011
1.
2.

Centrul de recuperare neuromotorie(tip ambulatoriu)
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi

38
50

6. Complexul de servicii alternative la protectia rezidenţială Tg Jiu
Nr.crt.

Servicii

Nr. copii la

crt

31.12.2011
1.
2.

Centrul maternal
Centrul de îngrijire de zi

16
26
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I.11. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi
internă în vederea diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local.
Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2011, D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii,
Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, a iniţiat accesarea de
proiecte cu finanţare externă şi internă, a continuat derularea unor parteneriate materializate în
proiecte /programe şi convenţii de colaborare, în domeniul social , după cum urmează :
A) Proiecte cu finanţare din fonduri structurale europene,nerambursabile :
In concordanţă cu nevoile şi priorităţile unităţilor subordonate şi celorlalte compartimente ale
D.G.A.S.P.C. Gorj, echipa formată din personalul Biroului Strategii, Programe, Proiecte, a
continuat activitatea de concepere a propunerilor de proiecte în vederea accesării fondurilor
europene nerambursabile, activitatea de implementare a contractelor aferente proiectelor
semnate.
În vederea accesării fondurilor europene nerambursabile, echipa, a identificat nevoile şi
priorităţile într-o bună legătură şi analiză cu celelalte compartimente şi unităţi subordonate ale
D.G.A.S.P.C. Gorj, elaborând propunerile de proiect şi identificând sursa de finanţare :
1)Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copilul în Dificultate Tg-Carbunesti ”, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din Fonduri
Structurale
POR
Axa
3
-Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale
D.M.I
-3.2
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Cererea de finanţare a fost depusă la la OI-ADR SUD-VEST OLTENIA în data de
04.02.2010. În urma finalizării procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
proiectul a trecut în etapa de evaluare tehnică şi financiară. În această etapă s-a răspuns la toate
clarificările solicitate, astfel proiectul a fost declarat acceptat şi trecut în etapa precontractuală de
verificare a proiectului tehnic care a fost depus. În urma finalizării clarificărilor solicitate la proiectul
tehnic a urmat vizita precontractuală din partea experţilor ADR. Ca urmare a propunerii de
renunţare din partea beneficiarului la activitatea ,,achiziţionarea şi montarea panourilor
solare’’prevăzută în cadrul proiectului iniţial, OI-ADR SUD-VEST OLTENIA a decis revizuirea şi
actualizarea cererii de finanţare şi a studiului de fezabilitate.Asfel au fost depuse la OI-ADR SUDVEST OLTENIA cererea de finanţare şi studiului de fezabilitate revizuite cu adresa
nr.26267/18.11.2011. In prezent, este demarat procesul de evaluare tehnică şi financiară
simplificată a proiectului.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi
ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în
Dificultate Târgu-Cărbuneşti în vederea încadrării în standarde minime obligatorii a serviciilor
sociale din cadrul complexului;
- Creşterea şanselor de acces la servicii sociale pentru persoanele defavorizate social, pentru
copiii şi familiile acestora;
- Prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate separării de familie, abandon
familial prin asigurarea unor condiţii de îngrijire, suport afectiv , care să respecte identitatea,
integritatea şi demnitatea beneficiarilor.
- Asigurarea funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi
mobilierului, dotări strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii curente a centrului.
2) Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire si Asistenţă
Suseni, jud Gorj’’, solicitant D.G.A.S.P.C.GORJ, cu finanţare din Fonduri Structurale POR Axa 3 –
Îmbunătaţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale.
În data de 18.08.2011, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2101 pentru proiectul
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ
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SUSENI,JUDEŢUL GORJ”, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin
Agentia pentru dezvoltare Reginală Sud-Vest Oltenia si DGASPC Gorj, Cod SMIS 21031.
Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI
ASISTENŢĂ SUSENI,JUDEŢUL GORJ”, a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, în data de 27.05.2010, având un
buget total de 3.635.938,86 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene
este în sumă de 2.465.670,40 lei, contribuţia Guvernului României de 1.065.778,95 lei şi
contribuţia beneficiarului de 104.489,51 lei.
Prin proiect se urmăreşte: reabilitarea şi modernizarea pavilionului A al Complexului de Îngrijire şi
Asistenţă Suseni ; reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, canalizare,instalatii electrice
sanitare,instalatii termice); dotarea cu mobilier, echipamente
specifice, echipamente
electrocasnice; prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate gradului de
handicap prin asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi
demnitatea persoanelor; asigurarea funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a
echipamentelor şi mobilierului, dotări strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii
curente a centrului de îngrijire şi asistenţă; creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial a serviciilor
oferite persoanelor adulte, beneficiari din cadrul Complexului de Îngrijire
şi Asistenţă
Suseni.Durata de implementare a proiectului este de 17 luni de la data semnării contractului de
finanţare cu autoritatea de management.
3) Proiectul ,,Extindere Capacitate prin Amenajare si Modernizare Etaj III din Cadrul
Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti Bâlteni”-Tg-Jiu proiect
care a obţinut finanţare în data de 21.06.2010, din Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale .
Solicitant : Consiliul Judeţean Gorj, Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj , avand ca obiectiv :
-Extindere capacitate a centrului de recuperare, reabilitare neuropsihiatrica pentru adulţi
Bâlteni
-Modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
-Încadrarea in Standardele de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte
cu handicap.
Beneficiarii acestui proiect sunt 40 persoane adulte cu handicap ( tineri care au depasit
vârsta de 18 ani din centrele de plasament pentru copilul cu handicap precum si persoane adulte
cu handicap din comunitate care necesita protecţie sociala)
Proiectului a fost finalizat în luna octombrie 2011, reuşind a-şi atinge obiectivul
general,obiectivele specifice şi indicatorii de rezultat menţionaţi în proiect .
4) Proiectul ,,Extindere si Dotare -Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect care a
obţinut finanţare în data de 21.06.2010, din Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale D.M.I -3.2 –Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale. Solicitant Consiliul Judetean Gorj- Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj, avand ca
obiectiv :
-Extinderea si dotarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin construcţia unui pavilion
P+1(50 locuri)
-Înfiinţarea unui nou serviciu social,,Centru de recuperare-reabilitare’’ –capacitate 11 locuri
-Încadrarea în Standardele minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele
adulte cu handicap.
-Modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
Beneficiarii acestui proiect sunt 61 persoane adulte cu situatie sociala dificila care au din partea
Comisiei de Evaluare Complexa a persoanelor adulte cu handicap recomandare de internare in
C.I.A. sau intr-un centru de recuperare.
În cursul anului 2011 au fost demarate activităţile din cadrul proiectului în urma semnării
contractelor pentru serviciile execuţie lucrări.,dirigenţie de santier,de audit, vizibilitate, publicitate.
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5) Proiectul ,,Cresterea capacitatii autoritatilor locale din Romania de a sprijini copiii cu
dizabilităţi aflaţi în propria familie’’ proiect RO-0045, solicitant Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale (MMFPS), prin Direcţia Generală Protecţia Copilului(D.G.P.C.), beneficiarD.G.A.S.P.C.GORJ, finanţat de Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.
Obiectivul general este integrarea socială a copiilor cu dizabilitaţi pentru a preveni
instituţionalizarea prin înfiinţarea echipei mobile pentru copiii cu dizabilitaţi şi formarea de
profesionişti cu privire la protecţia drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Perioada de derulare a
proiectului oct.2009-apr.2011.
Obiectivele specifice ale proiectului, referitoare la intervenţia echipelor mobile vizează:
1. Creşterea gradului de acces la servicii de recuperare şi reabilitare pentru copiii cu
dizabilităţi aflaţi în propriile familii;
2. Creşterea sprijinului pentru familiile copiilor cu dizabilităţi, astfel încât să fie prevenită
separarea copiilor cu dizabilităţi de familiile lor;
3. Sensibilizarea comunităţii locale şi reprezentanţilor autorităţilor locale cu privire la
drepturile copiilor cu dizabilităţi.
Proiectul a fost finalizat în data de 30 aprilie 2011, cu o perioadă de sustenabilitate de 5 ani,
respectiv 30.04.2016.
6) Proiectul ,, Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia
publică-program naţional de certificare a funcţionarilor publici,,-solicitant finanţare Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, activităţi de perfecţionare în domeniul ECDL , adresat
specialiştilor Consiliului Judeţean, respectiv DGASPC Gorj. Rezultate obţinute -15 salariati din
cadrul DGASPC Gorj au obţinut certificat ECDL.
7) Proiectul „Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia Incluzivă- Servicii educaţionale
complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar”, solicitant Organizaţia Salvaţi Copiii,
Partener D.G.A.S.P.C. Gorj.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie : 2.2” Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a
şcolii”, cod contract POSDRU/91/2.2/S/61179.
Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea de servicii educaţionale complexe copiilor care
provin din medii defavorizate socio-economic în vederea prevenirii abandonului şcolar şi
reintegrării şcolare în scopul dobândirii competenţelor necesare adaptării la nevoile societăţii , prin
înfiinţarea a 32 de centre de pregătire şcolară, câte unul în fiecare judeţ din cele 6 regiuni de
dezvoltare selectate.
8) Proiectul „Calitate în administraţia publică locală” Cod SMIS 10749, Solicitant- Consiliul
Judetean Gorj; Beneficiar- D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect finanţat de către Fondul Social European, în
cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare, Domeniul de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni de la data semnării contractului de
finanţare(16.06 2010-16.06.2011).
În data de 14.06.2011, D.G.A.S.P.C. Gorj a obţinut Certificatul în Sistemul de Management al
Calităţii ISO 9001:2008.
De asemenea,o componentă a proiectului„Calitate în administraţia publică locală” este
implementarea Cadrului Comun de Auto-evaluare a funcţionării instituţiilor publice la nivelul
DGASPC Gorj (CAF). Obiectivul principal al CAF-ului este aplicarea tehnicilor de management al
calităţii spre a-şi creşte performanţa şi a-şi îmbunătăţii calitatea serviciilor oferite cetăţenilor.
Activitatea desfasurata la nivelul DGASPC Gorj a constat în aplicarea unui chestionar care a
permis stabilirea unui diagnostic al modului de funcţionare a institutiei, utilizând pricipiile
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managementului calităţii totale.
9) Proiectul ,, Şi ei trebuie să aibă o sansă! ,, -program de sprijin pentru integrarea socială
şi profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist – Înfiinţarea Serviciului de recuperare
şi asistenţă specializată a copiilor/tinerilor cu TSA-tulburări din spectrul autist în cadrul DGASPC
Gorj, proiect finanţat prin POSDRU 2007-2011,
solicitant
Fundaţia Romanian Angel
Appeal.,Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Protecţia Copilului.
Scopul proiectului este de a contribui la crearea unui mecanism naţional integrat care să asigure
depistarea precoce a tulburărilor din spectrul autist(TSA) şi recuperarea copiilor/tinerilor cu TSA,
facilitarea accesului lor la servicii de recuperare,asistenţă specializată şi creşterea şanselor de
integrare socială a acestora.
Proiectul îşi propune înfiinţarea,amenajarea şi dotarea unui serviciu de recuperare şi asistenţă
specializată a copiilor/tinerilor cu TSA în cadrul DGASPC GORJ, care să se desfăşoare activităţi
de evaluare, intervenţie, recuperare, asistenţă specializată a copiilor/tinerilor cu TSA şi a familiilor
acestora .
În cursul anului 2011 fost semnat acordul de parteneriat şi au fost derulate activităţile de formarea
profesională a specialistilor-pshiologi din cadrul DGASPC Gorj .respectiv supervizori în
recuperarea TSA şi specialisti în terapii de recuperare TSA ,precum şi dotarea materială a centrului
în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de consiliere,terapie de recuperare pentru
persoanele cu TSA şi asistenţă specializată a familiilor acestora.
10)Proiectul
,,Prevenirea
şi
corectarea
părăsirii
timpurii
a
şcolii’’
cod
proiect.POSDRU/91/2.2/S/63328, cofinanţat din Fondul Social European prin AMPOS-DRU20072013 ,Axa prioritară 2.,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniu major de
intervenţie 2.2,,Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii’’.
Solicitant Fundaţia Delta în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj şi D.G.A.S.P.C.Gorj.
Obiectivul proiectului constă în sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor(preşcolari şi
elevi) cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar şi menţinerea acestora
în şcoală prin utilizarea unui cadreu adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative
specifice,inovatoare ,dublate de orientare şi consiliere.
Perioada de implementare a proiectului 24 luni începând cu data de 01.02.2011.
În cadrul procesului de implementare a proiectului au fost desfăşurate o serie de activităţi de
informare,de formare,tabere şcolare pentru copii cu dizabilităţi care prezintă un risc crescut de
abandon şcolar,crearea unui standard ocupaţional adaptat nevoilor identificate şi lansarea unei
platforme de e-learning element de sustenabilitate şi de noutate în domeniul educaţional. Astfel,
DGASPC Gorj a avut un rol esenţial în stabilirea grupului tinta vizând selectarea si intocmirea
dosarelor pentru un număr de 200 copii cu dizabilităţi şi părinţii acestora din comunitate. S-au
organizat participarea a 5 serii la tabăra pe perioada vacanţei de vară.
11) Proiectul “Reţele comunitare pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar”, parte
a campaniei naţionale „Hai la Şcoală” iniţiată şi finanţată de UNICEF. Partenerul- Asociaţia
CRIPS, care organizează cursuri de instruire cu specialiştii implicaţi.. Perioada de derulare a
proiectului este 1 octombrie 2011- 30 iunie 2012. Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesului la
educaţie al tuturor copiilor şi prevenirea abandonului şcolar în comunităţile ţintă, îmbunătăţirea
mobilizării reţelei comunitare şi de a forma referenţi sociali din SPAS-uri pe tema prevenirii
abandonului şcolar şi a intrării în dificultate a copilului. Proiectul va acoperi 103 comunităţi rurale şi
urbane din 39 de judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti. Din judeţul Gorj au fost selecţionate
să participe la proiect următoarele localităţi;
-Tg. Jiu, Şcoala Generală “Voievod Litovoi” Tg. Jiu
- Motru sec, Şcoala Generală Motru Sec
Rolul DGASPC in acest proiect : cursuri de formare referenţi sociali din comunităţile scolilor
selectate, formarea retelei comunitare de sprijin.
12) Proiectul “Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, contract nr.
POSDRU/14/6.1/S/9, Solicitant -Agenţia Naţională pentru Romi, Beneficiar - D.G.A.S.P.C.-Gorj,
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proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6- Promovarea Incluziunii Sociale. Domeniu Major de
Intervenţie 6.1-Dezvoltarea economiei sociale. Activitatea 4 –Incubator de întreprinderi industriale.
In cadrul activităţii 4 a proiectului vor fi organizate cursuri de formare şi asistenţă în economia
socială pentru 50 manageri ai întreprinderilor sociale, 40 specialişti şi 30 formatori în domeniul
economiei sociale din 30 judeţe în perioada 2011-2012. În cursul anului 2011 s-au depus şi
selectat dosarele potenţialilor cursanţi iar din cadrul DGASPC Gorj au fost selectate 3 persoane
care vor participa la cursuri în anul 2012.
B. Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau în protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
- Protocol de colaborare cu Fundaţia Hope and Homes for Children România şi Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea realizării unui audit social al sistemului de protecţie
a copilului la nivelul judeţului Gorj.
- Protocol de colaborare realizat cu Inspectoratul de Poliţie Gorj, Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi, Direcţia de sănătate publică Gorj privind Asigurarea cadrului general de colaborare între
instituţiile amintite privind semnalările cu privire la persoane dispărute conform art.97 din C.A.A.S.,
Art.33 şi 34 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen
- Protocol de colaborare realizat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj privind realizarea
Concursului judeţean „Picături de lumină” pe tema promovării Legii nr.272/2004 şi a drepturilor
copilului ediţia a III a, 2011.
- Convenţie de colaborare realizată cu Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din
Craiova privind oferirea unui cadru adecvat desfăşurării activităţii de practica de specialitate pentru
studenţii din anii I, II,III ai secţiei de Asistenţă Socială.
- Protocol de colaborare inter-instituţionala pentru facilitarea reintegrării sociale a
persoanelor liberate din penitenciar încheiat între Penitenciarul Tg-Jiu, Serviciul de Probaţiune de
pe lângă Tribunalul Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Poliţia Comunitară
Tg-Jiu, A.J.O.F.M. Gorj, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Gorj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu privind mobilizarea resurselor părţilor în
vederea implementării eficiente a programului „Reducerea riscului de recidivă după închisoare”.
- Protocol de colaborare realizat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj privind sprijinul
reciproc pentru aplicarea dispoziţiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului, în mod deosebit
pentru identificarea unor copii dispăruţi ori a căror identitate nu se cunoaşte.
- Protocol de colaborare realizat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor
(A.N.P.F.D.C.A.) privind asigurarea cadrului general de colaborare între cele două părţi referitor la
menţinerea legăturilor dintre părinţii care execută o măsură privativă de libertate şi copiii acestora,
aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, conform modalităţilor prevăzute în Legea nr.272/2004,
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare,
respectarea drepturilor copiilor care execută o pedeapsă privativă de libertate.
- Convenţie civilă realizată cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj privind evaluarea din punct
de vedere psihiatric de cel puţin două ori pe an de către medici specialişti în scopul stabilirii celei
mai adecvate conduite de recuperare pentru persoanele cu tulburări psihice instituţionalizate.
- Protocol de colaborare realizat cu Instituţia Avocatului Poporului Biroul Teritorial Craiova
privind apărarea promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului atunci când se
reclamă încălcări ale drepturilor şi libertăţilor de către o autoritate publică iar cercetarea şi
soluţionarea acestor sesizări excede sfera de competenţă a D.G.A.S.P.C. Gorj, vor fi îndrumaţi să
se adreseze Instituţiei Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Craiova pentru apărarea acestor
drepturi sau libertăţi.
- Protocol de colaborare realizat cu Şcoala Generală ” Sf. Nicolae”, Tg-Jiu privind
promovarea Legii 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului.
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- Protocol de colaborare realizat cu Colegiul Tehnic –General Gheorghe Magheru
Tg-Jiu privind organizarea în comun de manifestări ştiinţifice, participarea la programe de cercetări
şi granturi, schimbarea de experienţă între elevi şi asistaţii celor două instituţii în scopul unei mai
facile integrări sociale.
- Convenţie de colaborare realizată cu S.C. FEROTRANS-TFI S.R.L. privind asigurarea
facilităţilor de călătorie pe calea ferată pentru persoanele cu handicap, care beneficiază de
gratuitate la transportul interurban la alegere cu orice tip de tren la clasa a-II-a, acordat
persoanelor în drept pe baza Legii nr. 448/2006.
- Protocol de colaborare realizat cu Casa Judeţeană de Pensii Gorj privind furnizarea de
către D.G.A.S.P.C. Gorj a datelor de identificare pentru persoanele cu handicap la cererea C.J.P.
Gorj cu dispoziţiile legii 19/2000 şi 448/2006.
- Protocol de colaborare realizat cu Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj
privind colaborarea părţilor în vederea rezolvării nevoilor/problemelor sociale, individuale, familiale
şi depăşirii unor situaţii de dificultate în vederea diminuării fenomenului infracţional la minori şi
tineri.
-Convenţie de colaborare care s-a încheiat cu Asociaţia „Copiii noştrii de pretutindeni” având
ca scop cooperarea pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor în domeniul protecţiei copilului
în judeţul Gorj, prin acţiuni derulate în vederea asigurării protecţiei şi promovării drepturilor copiilor
în dificultate.
- S-a prelungit prin act adiţional convenţia de colaborare cu Asociaţia „RUMANESCH
KANNER an der NOUT” privind colaborarea dintre părţile contractante prin sprijinirea activităţilor
D.G.A.S.P.C. Gorj şi ale comunităţilor locale, derulate în vederea evitării separării copiilor de
părinţii lor.
- S-a încheiat o nouă convenţie de colaborare cu Asociaţia „Nos Enfants d’Ailleurs” privind
cooperarea dintre părţile contractante îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor în domeniul
protecţiei copilului în judeţul Gorj prin sprijinirea activităţilor D.G.A.S.P.C. Gorj şi ale comunităţilor
locale, derulate în vederea evitării separării copiilor de părinţii lor.
Amintim şi alte protocoale în vigoare care au o perioadă de valabilitate
nedeterminată sau care au fost în vigoare cu acţiune şi în anul 2011:
- Act adiţional nr.1 la protocol de colaborare încheiat cu A.N.P.D.C.,Centrul Român pentru
Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual privind colaborarea interinstituţională,colaborarea părţilor
semnatare în vederea prevenirii şi soluţionării cazurilor referitoare la copii dispăruţi, exploataţi
sexual ori implicaţi în pornografie pe internet, colaborarea părţilor semnatare în vederea identificării
şi semnalării cazurilor de tipul de mai sus menţionat organelor de urmărire penală,colaborare în
vederea asistării şi sprijinirii familiilor copiilor victime-dispăruţi.
- Protocol de colaborare realizat cu Fundaţia pentru tineret “Dell” privind promovarea,
respectarea şi garantarea drepturilor fiecărui cetăţean român de etnie romă.
- Protocol de colaborare realizat cu Uniunea Romilor Creştini din România privind
Promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor fiecărui cetăţean român de etnie romă.
- Protocol de colaborare realizat cu Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Gorj privind activităţi desfăşurate în vederea punerii în legalitate pe linie de stare
civilă şi de evidenţa persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de
protecţie socială.
-Protocol de colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj privind creşterea şanselor de ocupare şi
integrare profesională a persoanelor cu handicap.
-Protocol de colaborare cu Colegiul National Tudor Vladimirescu privind promovarea legii
272/2004 şi a drepturilor copilului
-Acord de parteneriat cu Casa Corpului didactic Gorj privind colaborarea interinstituţională
organizarea unor activităţi educativ formative, în scopul promovării principiilor educaţiei incluzive.
- Protocol de colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj, privind
prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor tipuri de dependenţe în rândul copiilor,
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tinerilor şi adulţilor
-Protocol de coloborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj,
Şcoala Generală „Gheorghe Tătărăscu”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Gorj privind stabilirea unor modalităţi concrete de colaborare în vederea
derulării proiectului educţional,,Prevenirea violenţei în şcoală”
- Protocol de coloborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj privind stabilirea unor
modalităţi concrete de colaborare în vederea derulării proiectului educţional,,Învăţaţi să fiţi un bun
părinte”.
- Protocol de colaborare cu Asociaţia transplantaţilor din România(ATR) privind dezvoltarea
unei relaţii de colaborare între ATR şi DGASPC Gorj în vederea analizării dosarelor pentru
emiterea certificatului de încadrare în grad de handicap şi elaborării programului individual de
reabilitare şi integrare socială a persoanelor în stare post transplant, conform nevoilor acestora.
- Acord de parteneriat cu Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală privind
colaborarea în cadrul proiectului „Parteneriat strategic pentru Cetăţenie Activă Locală Euro-House”
cu următoarele responsabilităţi: să sprijine activităţile care vizează tinerii din centrele de plasament
sau copiii defavorizaţi din judeţul Gorj, să organizeze activitatea de selectare a copiilor în vederea
participării la proiecte, să faciliteze accesul în centrele de plasament.
- Acord de parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii privind stabilirea responsabilităţilor
fiecărui partener în vederea implementării proiectului „Centre de Orientare şi Resurse pentru
Educaţia Incluzivă- Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului
şcolar
- Convenţie de colaborare cu Fundaţia - “S.O.S. Copiii Gorjului“, convenţia având ca obiect
desfăşurarea de programe şi acţiuni privind protecţia copiilor şi a tinerilor care fac parte din grupuri
dezavantajate
- Convenţie de parteneriat cu Asociaţia Vasiliada –Filiala Tg-Jiu în ceea ce priveşte
colaborarea instituţiilor partenere, în vederea desfăşurării activităţilor din cadrul Centrului”Sf. Vasile
cel Mare”-Tg-Jiu
- Protocol de colaborare cu Fundaţia Motivation România privind promovarea drepturilor de
reintegrare sociala ale persoanelor cu dizabilităţi
- Protocol de colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială, Catedra de Asistenţă Socială privind dezvoltarea unei platforme permanente
pentru discuţii , schimb de idei şi informaţii despre studiul CAN, educaţie şi servicii.Furnizarea şi
diseminarea de informaţii şi/sau de date statistice legate de problemele de abuz şi neglijare a
copilului în Ţările Balcanice
- Protocol de colaborare cu: Şcoala Generală nr.2 Motru, Colegiul Naţional„George Coşbuc”,
Şcoala Generală nr.1 Albeni, Şcoala Generală nr.1 Rovinari, Şcoala Generală nr.1 Slivilesti,
Şcoala Generală nr.1 Drăguţeşti, Şcoala de Arte şi Meserii, Turburea, Grupul Şcolar Industrial Baia
de Fier, Liceul Roşia-Jiu Liceul Roşia-Jiu, Comuna Fărcăşeşti, Liceul ,,Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu ,
Şcoala Generală Scoarţa, jud Gorj, Şcoala Generală nr.1 "Gheorghe Tătărăscu” privind
promovarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
- Protocol de colaborare cu Fundaţia Culturală Delta cu sediul în Bucureşti privind
coloborarea în scopul implementării proiectului,,Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii,,
Protocol de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Romi Organizaţia Asociaţia TRASNCENA
privind proiectului ”Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”,, finanţat pe POSDRU,
prin asigurarea sprijinului necesar pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliere
- Convenţie de prestări servicii cu : S.C. Marsimon Trans S.R.L., S.C. Emynyktour S.R.L.,
S.C. Oxilda S.R.L., S.C. Viitorul S.R.L., S.C. Normandia Service S.R.L, S.C. Daverotrans
S.R.L., S.C. Sofrotur S.R.L., S.C. Rata Serv S.R.L., S.C. Expres Transport SA Tg-Jiu, S.R.L., S.C.
Transmixt S.A Sibiu, S.C. Tours Claus SRL, S.C. Băbăt & CO S.R.L., S.C. Prutanul Trans S.R.L.,
S.C.Esenţial S.R.L., S.C. Ludiron S.R.L.., S.C. LH Ghibici & Pinu, S.C. Baran Impex S.R.L. privind
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Aplicarea legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
art.24, alin. 1-6 şi H.G. nr.680/2007 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport
interurban gratuit persoanelor cu handicap.
- Convenţie privind eliberarea de roviniete cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale Din România S.A. privind eliberarea către
beneficiar prin direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a rovinietelor solicitate de către
persoanele cu handicap deţinătoare de autoturisme
- Convenţie privind eliberarea de roviniete cu Sucursala Servicii Poştale Bucureşti, Centrul
Regional Servicii Poştale Craiova privind achitarea lunară de către subunităţile poştale din cadrul
Oficiului Judeţean Reţea Poştală Gorj pentru fiecare titular de drepturi la domiciliul acestuia a
drepturilor băneşti acordate persoanelor cu handicap.
- Convenţie de parteneriat cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Tg-Jiu
privind asigurarea asistenţei sociale în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, vârstnice,
persoane cu handicap şi a oricăror altor persoane aflate în dificultate.
- Acord parteneriat cu Fundaţia CDM privind colaborarea în vederea implementării
proiectului „Reţea naţională de centre de informare şi consiliere privind cariera”
- Protocol de colaborare cu Asociaţia „Oxigen” privind nevoile copilului aflat în dificultate în
mod special din punct de vedere educaţional. Acest suport constă în sprijin material, educaţional,
şi cultural, furnizat prin donaţii materiale şi diferite activităţi sociale, educaţionale şi culturale.
- Proiect de parteneriat cu Şcoala Generală Nr.1” Gh. Tătărăscu”, Tg-Jiu privind formarea
unui stil de viaţă nonviolent prin consolidarea deprinderilor de relaţionare şi colaborare pozitivă
între elevi
- Acord de parteneriat între -Asociaţia de Cultură şi Educaţie Alteea -şi- Complexul de
Servicii Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperarea-Reabilitarea Persoanelor cu Handicap
şi Formare Profesională,Centru Pilot Tg –Cărbuneşt privind realizarea activităţilor prevăzute în
Proiectul Grundtvig cu titlul „Guide Us Into Arts”(„ Orientaţi-ne prin Artă”). Aceste activităţi se referă
organizarea de cursuri/sesiuni de învăţare pentru adulţii cu nevoi speciale, membrii ACE Alteea,
personalul Centrului Pilot Tg-Cărbuneşti
- Parteneriat în cadrul proiectului umanitar „Un suflet de copil fericit” cu Colegiul Naţional ”
Spiru Haret”, colectivele claselor a IX-a C şi clasele VI-a A şi a V-a A cu privire la colectarea de
ajutoare umanitare în scopul ajutorării copiilor cu probleme sociale şi medicale.
I.12. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor destinate
copiilor şi familiilor în situaţie de risc.
Relaţia cu mass-media locală şi centrală a urmarit informarea cât mai corectă şi
completă cu privire la D.G.A.S.P.C. Gorj şi activitatea acesteia.
Colaborarea cu presa s-a făcut în mod organizat şi constant prin intermediul
comunicatelor, informărilor de presă şi interviuri. Astfel, în decursul anului 2011 au fost
elaborate şi transmise 111 răspunsuri la solicitari privind informaţii de interes public, au fost
realizate reportaje sociale, comunicate de presă. Scopul acestora a fost de a informa opinia
publică cu privire la activităţile, proiectele şi iniţiativele DGASPC Gorj. A fost
asigurată
realizarea fotografiilor şi a filmărilor la toate evenimentele (serbări, sărbători tradiţionale şi
diverse alte evenimente), acestea fiind arhivate în vederea unei mai eficiente documentări
viitoare.
Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către DGASPC Gorj, dar şi la
iniţiativa proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate de 347 de articole vizând protecţia
copilului şi asistenţa socială (din care39 au făcut referire la aspecte negative), la posturile TV
locale au fost difuzate 97 de reportaje, iar în cadrul emisiunilor de ştiri activitatea direcţiei şi a
complexelor a fost evidenţiată de 83 de ori.
Zilnic, s-a urmărit fluxurile de ştiri şi alte emisiuni informative audio-video, locale şi
naţionale, de interes pentru D.G.A.S.P.C. Gorj. Sintetizarea informaţiilor s-a realizat şi ea zilnic,
astfel încât conducerea D.G.A.S.P.C. Gorj să fie permanent la curent cu felul în care este
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percepută instituţia şi activităţile acesteia în mass-media locală şi centrală şi, pe cale de
consecinţă, în societatea gorjenească.
Publicarea anunţurilor instituţiei, pe site-ul www.dgaspcgorj.ro, cu privire la campaniile
desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Gorj. S-a asigurat, de altfel, păstrarea arhivei foto şi video a
D.G.A.S.P.C. Gorj, ca şi a unei arhive a articolelor din publicaţiile locale şi centrale ce au ca
subiect D.G.A.S.P.C. Gorj
S-a asigurat secretariatul pentru D.G.A.S.P.C. Gorj, activitatea de înregistrare
documente şi petiţii, predare – primire corespondenţă internă şi externă, curierat, evidenţa şi
distribuirea fax-urilor şi poştei electronice, multiplicări de documente, păstrarea sigiliilor instituţiei.
Toate serviciile de specialitate au elaborate materiale publicitare (pliante , fluturaşi), pe care
le diseminează în rândul beneficiarilor şi colaboratorilor cu care intră în contact şi/sau cu prilejul a
diverse ocazii/evenimente organizate.
Popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se realizează şi
în cadrul parteneriatelor descrise anterior , atât prin activităţi cu caracter permanent(întâlniri
periodice, discuţii tematice, acţiuni comunitare) cât şi prin organizarea a diverse evenimente(
serbări, mici expoziţii).
De asemenea, se actualizează permanent pagina Web(www.dgaspcgorj.ro) conţinând
informaţii , anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Gorj,având peste 250 de utilizatori lunari.
În anul 2011 au fost înregistrate 29480 documente, în scadere faţă de anul 2010. S-au
expediat aproximativ 9320 plicuri şi,
conform
prevederilor
legale,
înregistrarea
şi
comunicarea răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor, s-a făcut şi pe cale electronică.
Zilnic au fost îndrumaţi către serviciile de specialitate sau registratură, în medie, 25 30 cetăţeni, solicitanţi de diverse documente, autorizaţii de casatorie, hotărâri sau cetăţenii care
vor să depună o petiţie.
Tot în cadrul activităţii specifice compartimentului s-au multiplicat lunar pentru celelalte
compartimente ale D.G.A.S.P.C. Gorj ,copii pentru diverse documente.
La audienţele conducerii D.G.A.S.P.C. Gorj s-au prezentat aproape 780 de cetăţeni
ale căror probleme au fost analizate şi, după caz, rezolvate. Dintre problemele prezentate
în cadrul audienţelor, aproximativ 20% s-au referit la obţinerea unui loc de muncă, 35% - la
obţinerea unui sprijin financiar, 15% - informaţii privind încadrarea în categoria persoanelor cu
handicap, 25% - la obţinerea unor ajutoare materiale, restul de 5% reprezentând probleme
diverse.
Cetăţenii sunt întâmpinaţi cu solicitudine.
Problemele ridicate la audienţă au fost rezolvate în proporţie de 80%, restul de 20%
neputând fi rezolvate deoarece:
- solicitarea făcută era în afara prevederilor legale;
- problema nu intra în sfera de competenţă materială a DGASPC Gorj;
- D.G.A.S.P.C. Gorj nu a dispus de locuri de muncă pe care să le ofere solicitanţilor.
I.13. Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul
protecţiei copilului
- reevaluarea situaţiei a aproximativ 320 copii care beneficiază de măsuri de protecţie de tip
rezidenţial, 164 copii din asistenţă maternală şi 411 copii aflaţi în plasament sau tutelă la rude sau
familii
- -coordonarea serviciilor rezidenţiale din subordine prin vizite periodice de coordonare şi
control,
- -întocmirea planului individualizat de protecţie şi a programelor de intervenţie specifică
pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecţie specială şi revizuirea periodică a acestora .
- consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, în vederea alegerii celei mai bune soluţii de
viitor, înţelegerii implicaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor ce decurg din stabilirea unei măsuri de
protecţie,
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-

întocmirea de anchete sociale şi a rapoartelor de anchetă psiho-socială,

S-au primit 65 de sesizări de la parchetele din judeţul Gorj privind fapte de natură
infracţională săvârşite de minori între 7-14 ani, din care au fost rezolvate , cu instituire măsură, 22
cazuri , restul fiind în curs de soluţionare. De asemenea în cursul anului 2011 au mai fost instituite
un număr de 25 măsuri de protecţie specială pentru cazuri aflate in lucru din anul 2010. Pentru
toate cele 47 cazuri au fost intocmite planuri de consiliere psihologică Aceste cazuri sunt
monitorizate trimestrial de specialiştii DGASPC Gorj.
- au fost emise 59 de dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru 59 de copii, care ulterior
au fost înlocuite cu:
- plasament rezidenţial - 29
- plasament AMP- 24
- revenire în familie - 6
- pentru toate cazurile prezentate CPC sau instanţei ,specialiştii compartimentelor au întocmit
planurile individualizate de protecţie şi planurile de servicii, completând de altfel pe teren întreaga
documentaţie necesară.
- s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările autorităţilor locale din judeţ legate de
situaţii deosebite ivite în comunitate şi care au avut ca obiect copii în dificultate.
- s-a făcut centralizarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
(Ordinul nr. 219/2006 al ANPDC), activitate în cadru căreia s-au cules datele de la primării, au fost
prelucrate, centralizate şi raportate biroului monitorizare pentru a fi transmise la MMFPS-DGPC.
Activitatea are loc trimestrial între 1 şi 15 ale luni următoare trimestrului ce trebuie raportat. În
paralel am colaborat cu ISJ în vederea opţinerii acestor date de la toate şcolile din judeţ, având
astfel o imagine cât mai reală asupra fenomenului.
În perioada analizată , 01.01.2011 – 31.12.2011 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj
(CPC) ,în baza Legii 272/2004 a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut măsuri de protecţie a copilului
după cum urmează:
 au fost emise 459 hotărâri privind copilul în dificultate ,dintre care cele mai importante au
presupus:
o 28 instituire măsură de plasament la complexe de servicii comunitare, centre de plasament
de tip familial; ,centre maternale
o 33 instituire plasament la alte familii,persoane,rude grad IV
o 9 instituire măsuri la AMP
o 36 hot. de revocare plasament în instituţii
o 59 hot. de revocare plasament familial;
o 7 hot. privind transferul între centre;
o 41 hot. de reatestare ca AMP în cadrul DGASPC Gorj;
o 7 hot. de plasament înlocuire de măsură între AMP
o 6 hot. de revocare plasamente la AMP
o 36 hot. privind masuri de supraveghere specializată
o 50 hot. de suspendare de masuri pe perioada determinata etc.
o 13 hot. de revocarea hot. de supraveghere specializată
o 49 hot. de revocare a suspendării de măsură
o 4 hot. De inlocuire plasament la alta familie cu masura de plasament la alta persoana
o 17 hot de înlocuire a măsurii de plasament cu plasament pentru tânăr conform art.51 alin2
şi alin 3 din Legea 272/2004
o 14 hot de incredintare in vederea adoptiei
o 15 hot transfer din centre de copii in centre de adulti
o 35 alte hotărâri
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 au fost de asemenea emise 1134 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria
persoanelor cu handicap şi privind orientarea şcolară.
Nr.
crt

Gradul de handicap

Nr.copii la
31.12.2011

1.

Grav- cu asistent personal

546

2.

Grav-ulterior copilul a decedat

1

3.

Accentuat

292

4.

Mediu

182

5.

Uşor

9

6.

Zero- neâncadrabil în grad de handicap

2

Mentinere grad si schimbare reprezentant legal

1

Orientări şcolare

90

7.
8.
9.

Alte situatii (in cursul anului 2010 sunt copii
care au mai multe hot. de handicap)
TOTAL

11
1134

II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu
handicap:
Activitatea noastră a avut ca scop de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în Planul
operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale pentru
perioada 2007-2013, utilizând la maxim toate resursele umane, financiare de care am dispus în
anul 2011.
II.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare
,dotarea instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor adulte cu
handicap.
Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autoritǎţii Naţionale
a Persoanelor cu Handicap) în vederea diversificării serviciilor sociale şi implementarea
standardelor de calitate la aceste servicii s-au efectuat studii, proiecte, lucrări de reabilitare,
modernizare, amenajare, dotare, la centrele rezidenţiale în cadrul DGASPC Gorj .
Complexul de Recuperare Reabilitere Neuropsihică Bâlteni
În anul 2011 s-au efectuat urmatoarele investiţii :
- Extindere capacitate CRR cu 40 locuri si darea in folosinta in luna octombrie 2011;
- Urmatoarele reparatii au fost efectuate cu forte proprii: zugraveli la sala de mese si
bucatarie ;reparatii zidarie si zugraveli in cadrul sectiei CRRN etaj I,reparatii instalatie
sanitara la baile din incinta institutiei precum si extindere spatii de joaca in are liber.
Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa
In anul 2011 a inceput investitia extindere si dotare CIA precum si proiectul ECO-energie pentru
captarea energiei solare.De asemenea incepand cu data de 01.06.2011 a fost implementat
serviciul de catering.
Banii alocati au fost cheltuiţi în mod corespunzător, toate drepturile de personal au fost achitate,
iar cheltuielile materiale şi serviciile s-au încadrat în sumele aprobate.
Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni
Prin Planul Operational 2007-2013,in domeniul asistentei sociale ,s-a aprobat si demarat lucrarile
privind Proiectul de modernizare,reabilitare si dotare CIA Suseni ,incepand cu data de 24.10.2011
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care cuprinde :Pavilionul A,centrala termica,pavilion administrativ ,retele electrice si retele de
canalizare precum si statie de clorinare.
Pe linie administrativă s-au executat lucrări de reparaţii cu personalul angajat la apartamentul din
Tg-Jiu unde au fost transferati 6 beneficiari.
CSCSPRRPHFP Tg-Cărbuneşti
În funcţie de resursele disponibile în anul 2011 s-au achiziţionat urmatoarele
obiecte:mocheta -12,92mp,oala inox 60l,ham sustinere pulverizator-,pulverizator stropit pomisectia horticultura;masina gaurit cu percutie – sectia tamplarie ;moara macinat cereale si presa de
balotat - sectia zootehnie precum si un foisor hexagonal.
In procesul de socializare se poate evidentia multitudinea activitatilor de petrecere a timpului liber
prin:excursii ,competitii artistice si sportive putand evidentia Jocurile Nationale Special Olympics
Romania unde au participat 4 persoane,iar in cadrul competitiei Cupa Suseniului participand 10
persoane.
De asemenea 20 de beneficiari au avut oportunitatea de a vizita statiunea Sacelu si statiunea
Voineasa precum si de a participa la zilele orasului Tg-Carbunesti.
II.2 Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap
Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost
alocată pe anul 2011 suma totală de 46.894.520,00 lei din care :
- 34.282.349,00 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi
îngrijiţi la domiciliu din care :
-indemnizaţii lunare : 20.010.838,00 lei;
-buget personal complementar : 9.515.705,00 lei;
-indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual: 4.755.806,00 lei.
- 12.612.171,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizaţi în cele patru complexe
în număr total de 330 beneficiari de servicii sociale din care:
- CIA Suseni
3.509.934,00 lei;
- CIA Dobriţa
2.064.597,00 lei;
- CRRNA Bîlteni
5.403.659,00 lei;
- CSCSPRRPHSP Tg-Cărbuneşti 1.633.981,00 lei.
În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, compartimentul de prestaţii sociale a desfăşurat
următoarele activităţi:
- a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un
numar de 10678 persoane cu handicap, după cum urmează :
1. Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 57, alin. (4):
- copii gradul I - 476
- copii gradul II - 216
- copii gradul III - 155
2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.57, (4) Legea 448/2006, sub
formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:
- adulţi gradul I - 1140 persoane
- adulti gradul II - 2618 persoane
- adulţii gradul III - 135 persoane
3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4)
Legea 448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:
- salariaţi gradul I - 17 persoane
- salariaţi gradul II - 316 persoane
- salariaţi gradul III - 34 persoane
4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 448/2006, sub
formă de indemnizaţie de persoana cu handicap si buget complementar:
- pensionari gradul I - 1194 persoane
- pensionari gradul II - 1970 persoane
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- pensionari gradul III - 278 persoane
5. Nevăzători, care beneficiază de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 448/2006,
sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap , buget complementar şi indemnizaţie de
însoţitor unde este cazul:
- gradul I - 995 persoane
- gradul II - 1066 persoane
- gradul III 68 persoane
- s-a îregistrat un număr de 1266 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii
448/2006, astfel:
- persoane fara venit
- 317
- pensionari
- 530
- nevazatori
- 207
- persoane incadrate in munca - 74
- copii
- 139
- s-a efectuat plata dobinzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de
prevederile art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform ord.27/ 15-06-2009 al Preşedintelui
A.N.P.H. în perioada 01-01-2011 – 31-12-2011 în suma totală de 155.026,76 lei pentru un număr
de 55 beneficiari.
-s-a răspuns în conformitate cu prevederile legale la un număr de 86 scrisori şi sesizări ale
persoanelor cu handicap ;
-s-au rezolvat reclamaţiile persoanelor cu handicap privind plata prestaţiilor sociale.
-au fost informate persoanele cu handicap sau reprezentantii acestora asupra drepturilor si
facilitatilor de care pot beneficia conform Legii 448-2006.
-s-a acordat sprijin persoanelor cu handicap la intocmirea dosarelor in vederea drepturilor ce li
se cuvin in baza certificatelor de incadrare in grad de handicap.
Compartimentul de prestaţii sociale şi compartimentul pentru îngrijire de tip familial pe anul
2011 au eliberat un număr de 23.052 bilete CFR şi 42.068 bilete ITA pentru persoanele cu
handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului interurban conform art.
22 legea 448/2006.
S-au completat şi s-au eliberat un număr de 3781 legitimaţii de călătorie interurbană pentru
transportul gratuit în comun .
S-a pus in aplicare si in anul 2011 Hotarirea Guvernului nr. 600/13-10-2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate prin intocmirea listelor cu persoanele cu handicap
grav si accentuat beneficiare de aceste ajutoare si punerea lor la dispozitia Consiliului Judetean
Gorj.
In cadrul compartimentului pentru ingrijire de tip familial tinand cont de prevederile Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Ordinului nr.
62/2007 privind transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.H
Bucureşti, la nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2011 un număr de 971 legitimaţi
pentru transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu
handicap , un număr de 53 legitimaţii ale asistenţilor personali si 120 rovigniete.
În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari s-a încheiat o convenţie cu POŞTA
ROMÂNĂ S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006. În vederea asigurării gratuite a
transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o convenţie cu SNCFR şi cu 23 de societăţi
comerciale de transport pentru asigurarea transportului gratuit cu autobuzele a persoanelor cu
handicap şi însoţitorilor acestora.
În vederea obţinerii rovinietelor gratuite de către persoanele cu handicap a fost încheiată o
convenţie cu Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale .
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II.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a
preveni marginalizarea persoanelor cu handicap
Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun pentru informarea corectă a
beneficiarilor “Ghidul beneficiarului “ care contine toate informaţiile cu privire la: serviciile
sociale ce poate fii asigurat beneficiariilor, criterile pentru a fii admis în centru, documentele
necesare, resursele umane, financiare. Se asigură vizitarea centrului de către cei interesaţi.
Comisia de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap informează persoanele
evaluate în funcţie de nevoi asupra serviciilor sociale recomandate şi existente în judeţ. In anul
2011 au fost evaluate 5507 persoane din care 4299 persoane au fost revizuite iar 1208
persoane au fost cazuri noi.
Beneficiarii centrelor au acces la asistenţă medicală atât în cadrul centrului cât şi la medicii
specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de familie benefic iând de asistenţă
medicală gratuită.
Conform prevederiilor Contractului Cadru a CNAS, medicii centrelor au o convenţie
încheiată cu CAS Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu pe
primele trei zile.
Încă de la admitere o echipă multidisciplinară formată din minim trei specialişti ( medici,
asistenţi sociali, psihologi, psihopedagog) face o evaluare şi în funcţie de nevoile acestuia
întocmeşte pentru fiecare Planul Individual de Intervenţie pe baza Fişei de evaluare.
Planul Individual de Intervenţie cuprinde un: Program Individual de Ingrijire, Program
Individual de Recuperare, Program Individual de Integrare/Reintegrare
II.4. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de
risc major.
În cursul anului 2011 în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă a
persoanelor adulte au fost înregistrate un număr de 30 sesizări.
Motivele acestor sesizări au fost:
-Neglijenţa şi marginalizarea socială - 20 cazuri
-Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială - 8 cazuri
-Violenţă domestică-abuz
-2 cazuri
În urma acestor sesizări au fost efectuate un număr de 30 vizite la domiciliu, concretizate
cu 30 de rapoarte de vizită.
Pentru cele 20 cazuri de neglijenţă şi marginalizare socială şi cele 2 cazuri de violenţă
domestică au fost întocmite rapoarte de evaluare detaliate. Pe baza raportului de evaluare s-a
întocmit Planul Individual de Intervenţie ce cuprinde atât servicile de evaluare cât şi intervenţiile
pentu persoanele cu handicap şi persoanele de referinţă (membrii familiei). De asemenea s-au
întocmit rapoarte de consiliere psihologică şi consiliere socială pentru 18 cazuri , urmând să fie
monitorizate pe parcursul anului 2012.
Pentru cele 8 solicitări privind admiterea într-un centru de tip rezidenţial s-au efectuat
evaluări preliminare iar în colaborare cu Compartimentul de tip rezidenţial s-a reuşit internarea a 6
cazuri. Pe baza raportului de evaluare în funcţie de nevoile personale s-a intocmit pentu fiecare
Planul Individul de Intervenţie. Celelalte 2 cazuri sunt in proces de evaluare , urmând a se lua
măsura internării într-un centru de tip rezidenţial in cel mai scut timp.
În decursul anului 2011 au fost evaluate un număr de 68 persoane adulte care au prezentat
potenţial de risc privind marginalizarea socială, monitorizându-i permanent pentru a se evita
excluderea socială. Ca masură de soluţionare s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei
persoane adulte aflate la nevoie în vederea culegerii de date despre acestea şi rezolvării
problemelor cu care se confruntă.
S-a asigurat implementarea strategiei de lucru prin elaborarea de anchete sociale , făcându26

se nenumărate demersuri către instituţia de asistenţă socială de pe raza judeţului în care au fost
gasite persoanele adulte cu potenţial de risc sporit. În acest sens s-a efectuat deplasarea la
domiciliul fiecărei persoane adulte aflate la nevoie în vederea elaborării de anchete sociale având
ca scop evalurea situaţiei socio-economice şi medicale a fiecărei persoane în parte.Pe parcursul
anului 2011 s-au efectuat un număr de 380 anchete sociale.
S-au dezvoltat activităţi de informare, consiliere şi promovare a serviciilor oferite în interesul
persoanelor adulte aflate în dificultate. În acest scop s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei
persoane adulte aflate la nevoie în vederea consilierii, informării acestora privind serviciile ce le
putem pune la dispozitia lor.
II.5. Promovarea participarii persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de
petrecere a timpului liber.
In vederea sustinerii participarii la concursuri sportive nationale si internationale a persoanelor cu
handicap (în cadrul secţiunii VI - Cultură, sport, turism din Legea 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost acordate 27 abonamente gratuite la
spectacolele de teatru şi 38 de abonamente gratuite la meciurile de fotbal. Un numar de peste 140
persoane au participat la activitati de petrecere a timpului liber.
In data de 22.04.2011 – Continuarea actiunii « O floare pentru fiecare » unde tinerii cu handicap
impreuna cu elevi ai Liceului T.Vladimirescu din Tg-Jiu au plantat flori.
In data de 05.05.2011 – Ziua europeana de lupta impotriva discriminarii persoanelor cu dizabilitati.
A fost continuata actiunea « Fiti solidari cu persoanele cu dizabilitati ».
In data de 21.05.2011 – Zilele Municipiului Tg_Jiu a fost organizata expozitia de obiecte
decorative realizate de mana de catre persoanele cu dizabilitati.
In data de 09.07.2011 - Concursul de pescuit “Si noi suntem pescari”,editia a II- a , concurs
organizat impreuna cu Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia.La aceasta actiune au
participat 56 persoane cu dizabilitati.
In data de 16.11.2011 – Continuarea actiunii “Un voluntar pentru fiecare”.In cadrul acestei actiuni
persoanele valide au desfasurat diverse actiuni sportive si de divertisment impreuna cu persoanele
cu dizabilitati.
De asemenea un numar de 11 persoane cu handicap au participat in data de 27 septembrie 2011
la competitia sportiva organizata de Complexul de Ingrijire si Asistenta Suseni castigand diverse
premii.
Complexul de Ingrijire si Asistenta Suseni a organizat in acest an editia a VI a concursului «
Cupa Suseniului » in care participa persoane cu handicap din toate centrele precum si persoane
cu handicap neinstitutionalizate,in urma evenimentului toti participantii sunt premiati cu ajutorul
diferitelor sponsorizari obtinute de organizatori.
Cu prilejul zilei de 3 decembrie –Ziua internationala a persoanelor cu handicap ,pentru
persoanele cu dizabilitati neinstitutionalizate DGASPC Gorj impreuna cu Asociatia Persoanelor cu
Handicap din Oltenia au organizat un moment artistic care s-a finalizat cu o expozitie de tablouri
pe scoarta de copac pictate de catre persoanele cu handicap din cadrul asociatiei. De asemenea a
fost desfasurata si o actiune la Bucuresti in cadrul Casei Radio unde persoanele cu dizabilitati au
cantat muzica populara ,muzica usoara ,au recitat poezii si a fost lansat imnul persoanelor cu
dizabilitati.
In toate centrele noastre s-au organizat ,cu prilejul acestei zile serbari sustinute de beneficiari .
In data de 22.12.2011 – Serbarea pomului de iarna,evenimentul «Colind pentru suflet » unde
persoanele cu dizabilitati au cantat colinde specifice sarbatorilor de iarna .
II.6. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei.
În fiecare parcare organizatǎ din Municipiul Tg-Jiu au fost reamenajate minim douǎ locuri
pentru parcarea gratuitǎ a autoturismelor persoanelor cu handicap. Acţiunea a fost derulatǎ
împreunǎ cu Direcţia Publicǎ de Patrimoniu in perioada 9 – 11 martie.
In data de 17.03.2011 a fost continuata actiunea « Respecta-mi accesul la locul de parcare »
impreuna cu Politia Locala Targu Jiu. A fost o actiune de informare a conducatorilor auto privind
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respectarea Legii 448/2006 cu privire la locurile de parcare special amenajate pentru persoanele
cu handicap.
Pentru promovarea conceptului "Acces pentru toţi" pentru a împiedica crearea de noi bariere
şi apariţia unor noi surse de discriminare ,în colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-au acordat servicii de
informare şi consiliere a unui număr de 19 persoane cu handicap în vederea găsirii unui loc de
muncă;
De asemenea având în vedere Ordinul A.N.P.H 223/2007 privind implementarea formatului unic al
cardului – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap au fost înaintate si anul acesta
celor 70 primǎrii din judeţ documentaţia necesarǎ aplicǎrii prezentului ordin deoarece in jur de 10
primarii au aplicat prezentul ordin.
- s-au distribuit materiale educativ-sanitare în vederea prevenirii consumului de droguri, de
alcool şi de tutun impreuna cu Directia de Sanatate Publica Gorj precum şi pliante, afişe pentru
sensibilizarea comunităţii,cu privire la nevoile persoanelor cu handicap” Pune-te în locul meu”,
“Învaţă să înţelegi”.
II.7. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare S-a facut, prin:
- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la oportunităţile de
angajare; la nivelul jud. Gorj există înfiinţate 4 unităţi protejate care au angajate în total 12
persoane cu handicap: Unitatea protejată „Sf. Constantin” din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare – reabilitare a persoanelor cu
handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti , Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul
Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia, cu sediul în Mun. Tg-Jiu,Atelierul Pro Vertical din
cadrul Asociatiei Pro Vertical cu sediul in Tg-jiu si Unitatea Protejata King Medical cu sediul in TgJiu.
Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară activitatea în
următoarele domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, carmangerie , comert,arta
decorativa si medical);
- Organizarea unor burse de locuri de muncă pentru per soane cu handicap ;
- Realizarea unor baze de date în vederea evidenţei potenţialului forţei de muncă în
rândul persoanelor cu handicap;
- Creearea unui serviciu de asistenţă şi sprijin a persoanei cu handicap în vederea
angajării;
- Realizarea de proiecte având ca scop creşterea gradului de ocupare a persoanelor cu
handicap;
II.8. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap
Informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap în
vederea îmbunatăţirii imaginii publice a acestor persoane.
Derularea unor acţiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi discriminării
persoanelor cu handicap (s-a distribuit materiale educativ-sanitare în vederea prevenirii
consumului de droguri, de alcool şi de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea
comunităţii, cu privire la nevoile persoanelor cu handicap” Pune-te în locul meu”, “Învaţă să
înţelegi”) ;
Editare pliante, brosuri si alte materiale informative şi promoţionale.
Pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia
acestora pe complexe se prezintă astfel:
Centru

Capacit

Beneficiari 01.01.2011
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Beneficiari la 31.12.2011

CIA
DOBRITA
CIA
SUSENI
CRR
SUSENI
CRRN
„ BILTENI”
CRR
„ BILTENI”
CSCSPRRHFP
CARBUNESTI
TOTAL

50

48

49

65

63

45

25

Aprilie 25

25

80

84

80

90

52

90

41

38

41

351

310

330

III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
III.1. Raport financiar - contabil
Bugetul final al D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2011 a fost de 72.328.210 lei, defalcat astfel:
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE = 72.092.210 lei

- cheltuieli de personal = 24.922.000 lei ;
- bunuri si servicii = 9.325.480 lei ;
- transferuri (ajutoare sociale) = 37.518.000 lei ;
- subventii pentru C.S.C.S.P.R.R.P.H.F.P. Tg-Carbunesti = 409.000 lei ;
- plati din anii precedenti = -82.270 lei .
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = 236.000 lei

- proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea,
dotarea Complexului de Ingrijire si Asistenta Suseni » = 156.000 lei ;
- cheltuieli de capital = 80.000 lei.
S-au platit urmatoarele sume:
- la cheltuieli de personal = 24.803.188 lei ;
- la bunuri si servicii = 9.165.835 lei ;
- la subventii = 409.000 lei ;
- la transferuri = 37.388.854 lei pentru un numar de 10.678 persoane cu handicap
neinstitutionalizate ;
- proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea,
dotarea Complexului de Ingrijire si Asistenta Suseni » = 10.000 lei ;
-cheltuieli de capital = 78.089 lei.
La bunuri si servicii suma alocata a fost utilizata, in principal dupa cum urmeaza:
- hrana pt. 775 beneficiari = 2.319.837 lei;
- echipament, cazarmament beneficiari = 116.547 lei;
- incalzit, iluminat, forta motrica = 1.346.387 lei
- alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare = 782.634 lei ;
- medicamente si materiale sanitare = 426.727 lei ;
- deplasari = 8.234 lei ;
- pregatire profesionala = 8.572 lei ;
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- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (drepturi materiale pt. 175 copii aflati la asistenti
maternali profesionisti, precum si contravaloarea normei de hrana si refacerea capacitatii de
munca acordata salariatilor aferenta anului 2010, conform Sentintei Civile nr.
4984/09.12.2010 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 5817/95/2010 si Decizia nr.
2317/07.04.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 13748/95/2008) =
2.529.569 lei ;
- reparatii curente = 158.391 lei constand in:
1. C.S.C.C.N.S. Tg-Jiu
valoarea lucrarilor = 14.000 lei si reprezinta reparatii curente la cantina institutiei – schimbat
tocarie ferestre si reparatii ; lucrari de reabilitare pt prize si becuri la birouri.
2. C.S.A.P.R. Tg-Jiu
Valoarea lucrarilor = 7.251 lei si au constat in realizarea dezinfectiei si igienizarii subsolului
cladirii.
3. C.S.C.C.H. Tg-Jiu
Valoarea lucrarii = 110.000 lei si a constat in :
- conform contractului nr. 19719/26.08.2011, incheiat cu firma SC TISPREST SA s-au
realizat lucrari de tamplarie la sediul C.S.C.C.H. Tg-Jiu;
- conform contractului nr. 19720/26.08.2011, incheiat cu firma SC TISPREST SA s-au
realizat lucrari de pardoseli la sediul C.S.C.C.H. Tg-Jiu ;
- conform contractului nr. 19721/26.08.2011, incheiat cu firma SC TISPREST SA s-au
realizat lucrari de zugraveli si vopsitorii la sediul C.S.C.C.H. Tg-Jiu.
4. C.S.C.C.D. Novaci Valoare lucrare = 5.140 lei si a constat in lucrari de reparatii precum:
- vopsirea acoperisului casei de tip familial Huluba ;
- schimbarea acoperisului la magazia de lemne cu tabla zincata la casa de tip familial pentru
copiii cu nevoi speciale Rachiti ;
- acoperirea scarii exterioare de acces la casa de tip familial Novaci ;
- lucrari de zugravire, vopsire, lacuire a parchetului, precum si izolarea centralei termice cu
membrana bituminoasa la sediul C.S.C.C.D. Novaci.
5. C.I.A. Suseni
Valoarea lucrarilor = 13.000 lei si reprezinta lucrari de remedieri la centrala termica.
6.C.R.R.N.A. Balteni
Valoare lucrari = 9.000 lei, suma utilizata pentru lucrari de reparatii si igienizare pe sectii in
cadrul caminului.
La cheltuieli de capital a fost cheltuita suma de 78.089 lei de catre D.G.A.S.P.C. Gorj –
aparat propriu pentru achizitionarea si implementarea unui program soft pentru sistemul financiar
contabil si salarizare resurse umane, atat pentru complexele din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, cat
si pentru aparatul propriu.
Analizand cifrele din executia bugetara a anului 2011 fata de anul 2010 se constata
urmatoarele :
La cheltuieli de personal suma cheltuita in anul 2011 fata de anul 2010 este mai mare cu
aproximativ 10% datorita aplicarii Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice precum si datorita achitarii diferentelor pentru anul 2010, conform hotararilor
judecatoresti definitive si executorii.
La bunuri si servicii se constata o crestere cu aproximativ 22% in anul 2011 fata de anul
2010, fapt ce se datoreaza :
- achitarii drepturilor restante pentru salariatii D.G.A.S.P.C. Gorj, ca urmare a sentintelor
definitive si irevocabile (norma de hrana, refacere capacitate de munca) ;
- cresterii pretului la utilitati (energie electrica si termica, apa, canal, gunoi) ;
- cresterii pretului la carburanti ;
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achizitiei de rechizite, obiecte de inventar (sistem de supraveghere video, imprimante,
rafturi metalice, uniforme si echipament, lenjerie si accesorii de pat), conform
normativelor in vigoare ;
- cresterii cuantumului reparatiilor curente in acest an cu 175%, datorita lucrarilor
efectuate detaliate mai sus.
La subventii suma alocata pentru anul 2011 a inregistrat o crestere fata de 2010 cu 35%,
suma acordata exclusiv pentru cheltuielile de personal aferente activitatii extrabugetare din cadrul
Centrului Pilot Tg.Carbunesti si achitarii diferentelor pentru anul 2010, conform hotararilor
judecatoresti definitive si executorii.
In ceea ce priveste suma utilizata la transferuri (drepturile banesti ale persoanelor cu
handicap neinstitutionalizate din judet) se constata o crestere in 2011 fata de 2010 cu aproximativ
2% corelata cu cresterea numarului de beneficiari de la 10.515 in 2010 la 10678 in 2011.
La data de 31 decembrie 2011 D.G.A.S.P.C. Gorj inregistreaza furnizori neachitati in suma
de 441.084 lei si mai mult decat atat nu inregistreaza plati restante la aceasta data .
III.2. achiziţii publice şi compartimentul tehnic
Au fost realizate demersurile necesare pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări conform nevoilor
identificate( s-au elaborat 7 caiete de sarcini, au fost transmise către SEAP , s-a întocmit documentaţia
pentru achiziţiile directe, s-au transmis invitaţii, anunturi de participare, publicare anunţuri atribuire etc.), fiind
astfel organizate 6 proceduri de cerere ofertă cu fază finală electronică, o licitatie deschisa cu faza finala
electronica pentru achizitia de servicii de catering ce a fost publicata si in Jurnalul Uniunii Europene, 107 de
proceduri achiziţie directă din care 47 finalizate prin incheierea de contracte.
Situaţia achiziţiilor publice pentru anul 2011 prezentându-se astfel :
- valoarea totală a contractelor incheiate in anul 2011 a fost de 5952810.16 lei fărăTVA;
-din valoarea totala prevazuta mai sus suma de 2577800 lei fara TVA reprezinta contravaloarea
contractului de lucrari „Reabilitarea,modernizarea,dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă
Suseni, judeţul Gorj”, care va fi finantat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa
prioritară 3 “Infrastructura serviciilor sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 ,,Reabilitarea /
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”,cod SMIS 21031,prin
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Sud-Vest
Oltenia .
S-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice cu încadrare în bugetul aprobat, în baza necesarelor
de produse ,servicii şi lucrări primite de la complexele din subordine şi de la compartimentele funcţionale din
aparatul propriu.
In cadrul compartimentului tehnic au fost întocmite documentaţiile de execuţie pentru lucrările
cerute de complexe, s-au urmărit lucrările pe parcursul execuţiei si au fost recepţionate conform
prevederilor legale .
S-au intocmit devize estimative pentru lucrări efectuate atat cu forţe proprii ( prin personalul de
intretinere din cadrul complexelor ) cat si pentru cele derulate conform contractelor de lucrari aferente
In vederea intocmirii proiectelor de buget pentru 2012, conform solicitarilor complexelor de
servicii din subordinea DGASPC Gorj au fost efectuate antemasuratorile la fata locului si calculate
devizele estimative (6) pentru reparatii curente .
III.3. Gestionarea resurselor umane
Încă de la începutul anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a
pus în practică prevederile Legii nr.284/2010, legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice, Ordinului comun nr.42/77 din ianuarie 2011 al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice şi Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului
didactic si didactic auxiliar din invatamant, fapt concretizat în elaborarea a aproximativ 1050 de
dispoziţii privind reîncadrarea personalului în noile funcţii prevăzute de legile amintite.
-
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Continuând activitatea începută în 2010, în anul 2011, Serviciul resurse umane, salarizare şi
pentru funcţia publică a monitorizat sentinţele Tribunalului Gorj şi deciziile Curţii de apel Craiova
privind stabilirea sporurilor salariaţilor, fapt concretizat în emiterea de dispoziţii privind recalcularea
drepturilor salariale pentru fiecare salariat în parte, până la sfârşitul acestui an ajungându-se la un
număr de 3050 de astfel de dispoziţii.
Pe parcursul anului 2011, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a
întocmit lunar pontajele pentru salarii la nivelul aparatului propriu, respectiv pentru un număr de
aproximativ 140 de angajaţi şi 130 de asistenţi maternali profesionişti.
Serviciul a elaborat planul de ocupare a funcţiilor publice, iar la începutul anului, a întocmit
rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul
compartimentului şi a asigurat asistenţa de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care
urmau să fie evaluaţi.
De asemenea, la începutul anului, odată cu implementarea la nivelul instituţiei a unui sistem
de management al calităţii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, fişele posturilor personalului
contractual şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu au fost completate cu noi
atribuţii specifice managementului calităţii.
Trimestrial, semestrial şi în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii oricărei
modificări în situaţia funcţionarilor publici, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia
publică a completat şi comunicat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici formatele-standard,
conform HG nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţii publice şi a
funcţionarilor publici, referitoare la numirea funcţionarilor publici, modificarea raporturilor de
serviciu, sancţiunile aplicate, promovare, avansare în trepte de salarizare, suspendarea raporturilor
de serviciu, încetarea suspendării raporturilor de serviciu şi a încetării raporturilor de serviciu, dar şi
rapoartele specifice prevăzute de Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr.
4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a
datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi
la implementarea procedurilor disciplinare.
Evidenţa efectuării concediilor de odihnă pentru personalul aparatului Direcţiei generale,
asistenţii maternali profesionişti şi pentru conducerea centrelor de plasament precum şi evidenţa
concediilor medicale, a concediilor fără plată aprobate, a absenţelor nemotivate, a zilelor libere
acordate pentru evenimente familiale deosebite, pentru ziua de naştere şi pentru controlul medical
anual a fost ţinută zilnic. Dările de seamă, statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale au
fost întocmite şi raportate în termenele stabilite, după cum urmează: 2 situaţii statistice pentru
Direcţia Generală de Finanţe, 8 situaţii statistice pentru Direcţia Generală de Statistică, 4 pentru
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, una pentru Consiliul Judeţean Gorj.
În ceea ce priveşte gestionarea carnetelor de muncă pentru personalul contractual şi pentru
funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu şi pentru conducerea centrelor de plasament,
acestea au fost încheiate şi predate titularilor pe bază de proces-verbal de predare-primire, după în
ce au fost copiate în întregime pentru o evidenţă ulterioară a datelor privind angajaţii instituţiei.
Dosarele de personal ale personalului contractual şi ale funcţionarilor publici, precum şi ale
asistenţilor maternali şi ale conducerilor complexurilor de servicii au fost completate şi actualizate
în permanenţă cu actele corespunzătoare necesare pentru încadrarea, promovarea, încetarea
raporturilor de muncă, transfer, pensionare, deces etc.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a elaborat documentele utilizate
în activitatea de personal pentru cei aproximativ 130 de asistenţii maternali, a întocmit şi ţinut
evidenţa dosarelor pentru deducerile personale suplimentare şi a dosarelor privind calitatea de
coasigurat, a asigurat avizarea documentelor specifice activităţii de resurse umane şi transmiterea
lor la fiecare compartiment şi complex de servicii comunitare în cauză, a întocmit documentele
necesare
încadrării
asistenţilor
maternali,
verificând
valabilitatea
hotărârii
de
plasament/încredinţare emisă de C.P.C. Gorj şi a întocmit şi eliberat adeverinţe şi orice alte acte ce
dovedesc calitatea de angajat a personalului Direcţiei generale.
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În permanenţă, a analizat şi aplicat modificările survenite în legislaţia în domeniu şi a
colaborat cu diverse instituţii în vederea întocmirii corecte a documentelor şi a însuşirii legislaţiei în
vigoare. De asemenea, a întocmit referate de specialitate care au constituit suport la emiterea
deciziilor şi dispoziţiilor interne, a reactualizat fişa postului şi declaraţiile de interese şi avere pentru
funcţionarii publici existenţi la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, declaraţii care au fost transmise Agenţiei
Naţionale de Integritate.
În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului contractual, realizarea planului privind
perfecţionarea acestei categorii de personal s-a făcut în limita fondurilor bugetare.
De câte ori a fost necesar, a analizat şi promovat la Biroul financiar-contabil lucrări privind
determinarea fondului de salarii – parte componentă a bugetului Direcţiei generale şi a asigurat
lucrările de secretariat ale comisiilor de disciplină pentru personalul contractual şi pentru
funcţionarii publici. În plus, a asigurat lucrările de secretariat pentru 4 şedinţe ale Colegiului director
al D.G.A.S.P.C. Gorj, finalizate cu 8 hotărâri, şi a fost supus la două acţiuni de control de Inspecţia
Socială şi Compartimentul audit.
De asemenea, în decursul anului 2011, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia
publică a întocmit 44 noi contracte individuale de muncă şi 845 de acte adiţionale, în dublu
exemplar, contracte individuale de muncă ce au fost comunicate prin aplicaţia REVISAL la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj.
Pe tot parcursul anului 2011, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a
ţinut evidenţa ordinelor de deplasare concretizată într-un număr de 189 ordine de deplasare
completate, a întocmit şi transmis compartimentelor şi conducerilor complexurilor de servicii
comunitare interesate nu mai puţin de 3050 de dispoziţii privind: reîncadrarea personalului şi
stabilirea drepturilor salariale începând cu 01.01.2010, conform Legii nr.284/2010, legea-cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legii nr.285/2010, privind
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, modificarea unor elemente ale
contractului individual de muncă al personalului contractual şi de suspendare a contractului
individual de muncă, sancţionare disciplinară, acordare/retragere sporuri la salariul de bază pentru
asistenţii maternali profesionişti, privind încetarea contractului individual de muncă şi a raporturilor
de serviciu, acordarea de gradaţii, delegarea unor salariaţi sau delegarea de atribuţii, suspendarea
raporturilor de serviciu şi altele.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a participat la cercetarea
administrativă a unor posibile abateri disciplinare săvârşite de către personalul contractual şi
funcţionarii publici, la elaborarea proiectelor de stat de funcţii la nivelul DGASPC Gorj.
De asemenea, a ţinut evidenţa materialelor ce ţin de competenţa Colegiului director al
DGASPC Gorj, a realizat permanent calculaţia privind drepturile salariale ale personalului angajat
în eventualitatea promovării, avansării sau trecerii în alte funcţii, a întocmit adeverinţele pentru
studenţii care au efectuat practică în structurile DGASPC Gorj şi a răspuns diferitelor sesizări,
solicitări, cereri sau adrese ale altor instituţii, organisme sau autorităţi şi a asigurat corespondenţa
necesară perfecţionării a 15 funcţionari publici prin cursuri ECDL.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a furnizat datele şi informaţiile
necesare comunicatelor de presă şi a asigurat documentaţia necesară misiunilor de audit din
partea Consiliului Judeţean Gorj.
III.4. administrativ şi protecţia muncii
Principalele activităţi de ordin administrativ desfăşurate în perioada raportată se referă la :
- s-au încheiat asigurările RCA şi CASCO pentru autoturismele instituţiei,
- s-au întocmit notele de intrare-recepţie şi bonurile de consum pentru bunurile aprovizionate
în acest an,
- s-au întocmit comenzile ferme pentru aprovizionarea cu bunurile necesare activităţii conform
contractelor încheiate,
- efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unităţii şi întocmirea listelor cu propuneri de
casare
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- s-a realizat Planul de intervenţie în caz de incendii şi alte situaţii de urgenţă,care a fost
avizat de ISU Gorj,
- s-a calculat lunar si intocmit F.A.Z. ( fisa activitatii zilnice) privind consumul de carburanti al
autoturismelor din dotare
-s-a deplasat in teren pentru obtinerea ofertelor de pret pentru aprovizionarea cu bunuri ce nu
fac obiectul contractelor incheiate
-s-a asigurat si coordonat activitatea conducatorilor auto si a intocmit zilnic graficul privind
deplasarea autovehiculelor in teren in baza propunerilor primite de la sefii de servicii, birouri
-a asigurat aprovizionarea cu combustibil pentru autoturismele din dotare
-a urmarit solutionarea referatelor privind reincarcarea si achizitionarea materialelor
consumabile pentru calculatoarele, imprimantele , copiatoarele din dotare precum si reparatiile
acestora
-a dispus efectuarea reviziilor tehnice periodice si inspectia tehnica a autoturismelor la firma
specializata
- a incheiat grafice privind asigurarea permanentei in interes public cu soferii din cadrul
Serviciului Administrativ
-a aprobat toate facturile achitate in acest an cu viza “ Bun de Plata”
-a participat la lucrarile specifice urmatoarelor comisii: Comisia de licitatie;comisia de casare;
comisia de inventariere; comisia de verificare a starii tehnice a autovehiculelor; comitetul de S.S.M.
În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, conducerea
unităţii împreună cu inspectorii din cadrul Compartimentului de Prevenire şi Protecţie, au întreprins
o serie de măsuri, cum ar fi:
-s-au efectuat instructaje conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în Muncă şi H.G.
1425/2006 privind Normele de aplicare a Legii Securităţii în Muncă, Legii 307/2006 privind
Prevenirea şi Stingerea Incendiilor după cum urmează: instructajul introductiv general, instructajul
specific locului de muncă, şi instructajul periodic sau efectuat conform tematicii anuale elaborată şi
aprobată pe anul 2011;
-s-au efectuat şedinţe trimestriale cu lucrătorii desemnaţi privind securitatea şi sănătatea în muncă
precum şi a lucrătorilor desemnaţi privind prevenirea şi stingerea incendiilor, comunicate
Inspectoratului Teritorial de Muncă, medicului de medicina muncii şi reprezentanţilor s.s.m. şi p.s.i.
pe centre, cu 5 zile înaintea fiecărei şedinţe conform legislaţiei în vigoare şi trimiterea către aceştia
a procesului verbal ca urmare a şedinţelor;
-compartimentul de prevenire şi protecţie a organizat, coordonat şi condus activitatea pe linie de
s.s.m. şi p.s.i. la nivel central şi teritorial;
-am colaborat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, Direcţia de Sănătate Publică Gorj şi
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,, Lt. Col. Dumitru Petrescu ” Gorj, pentru o bună
implementare a legislaţiei în vigoare;
- am efectuat lunar ( conform graficului de control aprobat pe anul 2011 ) controale la unităţile
subordonate D.G.A.S.P.C. Gorj şi am prezentat conducătorului unităţii un referat în scris cu situaţia
existentă la momentul respectiv;
- am acordat consultanţă şi sprijin nemijlocit tuturor reprezentanţilor s.s.m şi p.s.i. ca urmare a
diverselor probleme apărute;
- am participat la cele 2 ( două ) seminarii efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj la
Muzeul Judeţean Gorj;
- am efectuat testarea anuală în scris şi prin probe practice a tuturor angajaţilor D.G.A.S.P.C. Gorj
aparatul propriu, conform tematicii elaborate şi aprobate pe anul 2011 ( pe categorii de personal );
- s-a efectuat ignifugarea şarpantelor şi a suprafeţelor construite din lemn ce prezintă risc de
incendiu atât la D.G.A.S.P.C. Gorj – aparatul propriu cât şi la unităţile subordonate.
- s-au efectuat buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă. Pentru
determinarea acestora s-au făcut deplasări în teren la toate subunităţile D.G.A.S.P.C. Gorj
împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj şi reprezentanţi ai Direcţiei
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de Sănătate Publică Gorj;
- am planificat şi organizat controlul medical anual, obligatoriu, efectuat de către un medic de
medicina muncii autorizat conform legii şi am luat la cunoştinţă de eventualele probleme de
sănătate şi înregistrate ca apt condiţionat sau apt dar cu recomandare medicală ale angajaţilor;
- am aplicat o serie de măsuri de prevenire şi protecţie, cum ar fi: am executat aplicaţii pe linie de
prevenire şi stingere a incendiilor atât la D.G.A.S.P.C. Gorj – aparatul propriu cât şi la complexurile
subordonate, am efectuat un grafic de întreţinere a echipamentelor de stins incendii, s-au încărcat
stingătoarele din dotarea D.G.A.S.P.C. Gorj – aparatul propriu, conform termenului de valabilitate a
acestora;
- am efectuat controale neanunţate la unităţile subordonate D.G.A.S.P.C. Gorj pentru a vedea
dacă angajaţii respectă normele p.s.i. şi s.s.m.;
- s-au efectuat măsurători pentru prizele de pământ şi s-au emis buletine de verificare şi măsurare
de către S.C. F.I.S.E. ,, ELECTRICA SERV” S.A. S.I.S.E. OLTENIA. Urmare acestor măsurători
priza de pământ din locaţiile Str. Bradului Tg- Jiu Nr. 9 unde este sediul Compartimentului Pentru
Protecţia Persoanelor Adulte cu Handicap, C.S.C.C.N.S. Tg-Jiu, C.I.A. Suseni şi C.S. C.C.D. Tg –
Cărbuneşti nu corespunde şi se recomandă înbunătăţirea rezistenţei de dispersie. La data
prezentului raport la C.S.C.C.N.S. Tg. – Jiu priza de pământ a fost remediată, până la finele anului
se încearcă remedierea prizei de pământ din Str. Bradului Nr. 9, iar pentru celelalte două locaţii
respectiv C.I.A. Suseni şi C.S.C.C.D. Tg. – Cărbuneşti există prevăzut în proiectele pe anul 2012
remedierea acestora;
- s-a executat afişajul cu materiale de propagandă acolo unde cele existente au fost deteriorate
privind p.s.i. şi s.s.m;
- a fost întocmit şi prezentat raportul anual pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj;
- am obţinut avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor,prevăzute de lege;
- am colaborat cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiile de
Ridicat pentru autorizarea fochiştilor din centrele de plasament; Am colaborat cu I.S.U. Gorj pentru
o mai bună implementare a legilor in vigoare ;
-am procedat împreună cu conducerea unităţii, la adaptare locului muncii pentru persoanele cu
probleme de sănătate, conform cu recomandarile medicilor de specialitate şi a medicului de
medicina muncii.
III.5. Juridic şi contencios
În perioada raportată, serviciul de specialitate, a desfăşurat următoarele activităţi :
- a vizat de legalitate 3174 de dispoziţii ale directorului executiv şi 118 contracte de achiziţie publică
- reprezentarea în instanţă a D.G.A.S.P.C. Gorj în 2493 de cauze (contencios la instanţa de fond220 ; contencios la instanţa de recurs-84 ; litigii de muncă la instanţa de fond -1088 ; litigii de muncă la
instanţa de recurs -1083 ; cauze privind pretenţii civile -8 ; contestare grad handicap copii/ adulti 10.)
- a întocmit /completat şi susţinut în instanţă 226 de dosare privind instituirea/reevaluarea măsurilor
de protecţie sau a măsurilor alternative de protecţie (plasament în familie -61, plasament la amp/instituţii de
tip rezidenţial-64 ; supraveghere specializată-3 ; tutelă-2 ; revenire în familie -13 ;revocări de plasament
21;încetări tutelă 2; adopţii excepţii-6, adopţii diferite etape procedurale-41,menţineri13.)
-- a întocmit şi susţinut în instanţă 59 de dosare de plasament în regim de urgenţă,
- participarea la 9 cercetări disciplinare şi propunerea de aplicare a sancţiunilor în raport cu gravitatea
faptei ;
- analizarea dosarelor şi emiterea de 21 autorizaţii de căsătorie minori în conformitate cu prevederile
Codului Familiei până la data de 01.10.2011 când a intrat în vigoare Noul Cod civil ;
- a participat la întocmire şi a vizat pentru legalitate 20 de convenţii /protocoale de colaborare cu
instituţii şcolare, poliţie, instituţii medicale, societăţi comerciale etc. ;
- consiliere juridică acordată beneficiarilor de servicii minori sau majori, peste 250 de cazuri.
III.6. Audit
In conformitate cu planul de audit , aprobat de Directorul Executiv al DGASPC Gorj s-au
efectuat controale la toate unitatile subordonate si la nivelul directiei in vederea realizarii
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urmatoarelor activitati auditabile :
- misiuni de verificare patrimoniu si gestiuni;
- auditarea privind evaluarea activitatiilor la: CSCCD Tg-Carbunesti , CIA Dobrita , CIA Suseni ,
CSCCD Tg-Jiu, CSCCD Novaci , CSCSPRRPHFP Tg-Carbunesti, CSCNS Tg-Jiu, CSCCH TgJiu CSAPR Tg-Jiu , CRRNA Balteni , DGASPC Gorj;
- misiuni de verificare ca urmare a unor sesizari pe mai multe aspecte : CIA Suseni, CIA
Dobrita ;
- raport privind certificarea bilantului si a contului de executie bugetara al DGASPC Gorj pe anul
2011;
Planul de audit pe anul 2011 a fost realizat in proportie de 100%.
Director executiv,
Camelia-Dorina Popescu

Director executiv adjunct pentru protectia copilului,
Natalia-Ninela Gruia

Director executiv adjunct economic,
Mischie Dorela-Adelina

Director executiv adjunct strategii, programe, proiecte, resurse umane,
Diaconescu Laurenţiu-Claudiu
Director executiv adjunct pentru protecţia persoanelor adulte,
Andrei Mircea
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