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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj  în anul 2016 

 
 

  
În cursul anului 2016, D.G.A.S.P.C.  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 2014-2020, a Planurilor 
Operaționale de Implementare a Strategiei Județene aprobate de Consiliul Județean Gorj prin hotărârea 
nr.106/29.08.2014, precum și a Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 
2014-2020 . 

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.Componenta: Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control. 

 
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licențelor de 

funcționare și a Certificatului de Acreditare cu seria AF nr.000816/ 25.04.2014  emis de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin care Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj este acreditată pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Legea 
nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.  

 
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru 

perioada 2014-2020” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia , în perioada raportată au 
fost efectuate in principal urmatoarele activităţi : 

- 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. 
Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul 

operaţional în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în: 
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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 D.G.A.S.P.C. Gorj. 

În cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire:                                                                                                                                                    
- 2 centre maternale – Tg - Jiu; Novaci  (în cadrul unor complexe de servicii) unde au beneficiat de 

protecţie un număr total de 73 copii şi 40  mame , o mama gravidă; 
- 4 centre de zi – 2 în Tg.Jiu, unul în Tg-Carbunești, unul Novaci (toate în cadrul unor complexe de 

servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de  90 de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura 
prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;  

- 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 31 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon. 
          -    3 Centre de primire în regim de urgență: unul la Tg Jiu în subordinea C.S.C.C.D. Tg Jiu, unul la Tg 
Carbunești în subordinea C.S.C.C.D. Tg Carbunești , 1 la Novaci în subordinea C.S.C.C.D. Novaci-unde au 
beneficiat de protecție un număr total de 111 copii. 
         -    1 Centru de violență domestică în subordinea C.S.C.C.D. Tg-Jiu unde au beneficiat de protecție un 
număr total de 11 mame, 1 tată și 28 copii.  

  Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea  Planului naţional privind prevenirea abandonului copilului 
de către familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial,  prin persoane 
desemnate a realizat evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea obstetrică-
ginecologie şi alte unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii,  a copiilor  pentru care nu s-a 
stabilit identitatea, a gravidelor în situaţie de risc social, a cazurilor cu risc social/ de abandon, precum şi  a 
activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiți în unităţile sanitare, 
dar s-au reîntors în familie. 
           1.În  primul trimestru al anului 2016, nu  a fost semnalat  niciun  caz de abandon  în Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu–Secţiile Maternitate sau Neonatologie şi nicio altă unitate spitalicească din judeţ, 28 copii nou-
născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.  Nu a existat o zonă anume 
în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea sunt de etnie romă. 

Din cei 28 copii nou-născuţi: 22 micuţi au fost externați în propria familie, mamele acestora sunt minore şi 
au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea grijă atât de mamă cât şi 
de copilul sau nou născut, nedorind instituirea unei măsuri de protecţie specială cazurile  au fost  monitorizate 
de Autoritatea locală şi  de  D.G.A.S.P.C. Gorj, 1 nou-născut  cu mamă majoră a fost externat în propria  
familie, 1 copil nou-născut beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal  Novaci, 1 copil 
nou-născut beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal  Tg-Jiu, mama minoră este în 
vârstă de 16 ani şi provine dintr-o familie  dezorganizată, un alt copil nou-născut beneficiază împreună cu 
mama de serviciile Centrului  Maternal  Tg-Jiu, mama este și ea minoră,1 nou-născut  cu mamă majoră a fost 
plasat la un asistent maternal profesionist  din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, un caz  a fost  referit  spre 
monitorizare   către  D.G.A.S.P.C Mehedinţi  
         2.În  trimestrul  al doilea al anului 2016, nu a fost semnalat   nici un  caz de abandon  în unităţile sanitare 
din judeţul Gorj. 

12 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.Nu a 
existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea sunt de 
etnie rromă. 
         Din cei 12 copii nou născuţi:10  nou născuţi au fost externati în propria familie. Mamele acestora sunt 
minore şi au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea grijă atât de 
mamă cât şi de copilul  nou născut, nedorind instituirea unei măsuri de protecţie specială, 1 copil nou-născut a 
fost plasat la Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în 
maternitate Tg-Carbunesti din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în  Dificultate Tg- 
Cărbuneşti, deoarece copilul pezenta la naştere prematuritate, 1 copil nou născut beneficieză  împreună cu 
mama sa majoră de serviciile Centrului Maternal  Tg- Cărbuneşti, mama a declarat că se află în imposibilitatea 
de a se ocupa de creşterea  şi îngrijirea nou născutului , motiv  pentru care a solicitat ajutorul DGASPC Gorj. 
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      3.În  trimestrul  al treilea al anului 2016, nu  a fost semnalat  nici un  caz de abandon  în Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Tg-Jiu – Secţiile Maternitate sau Neonatologie  şi  în nicio altă  unitate spitalicească din judeţ, 26 
copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.  Nu a existat o 
zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea sunt de etnie 
rromă. 

Din cei 26 copii nou-născuţi: 22 micuţi au fost externati în propria familie.Mamele acestora 
sunt minore şi au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea 
grijă atât de mamă cât şi de copilul sau nou născut, nedorind instituirea unei măsuri de protecţie 
specială, 1 copil nou născut beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal   Tg- Jiu, 
1 copil nou născut a fost plasat la Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul 
abandonat sau părăsit în maternitate Tg-Carbunesti din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Copilul în Dificultate Tg - Cărbuneşti, deoarece copilul s-a  aflat  în dificultate,  născut  
prematur, 1 copil nou născut cu mama minoră  cu domiciliul în oraşul  Filiaşi, judeţul Dolj a  fost 
preluat  de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Dolj direct din secţia Maternitate a Spitalului  Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu deoarece mama minoră a solicitat  găzduirea într-un centru maternal  de pe raza 
judeţului Dolj, un caz  a fost  referit  spre monitorizare   către  D.G.A.S.P.C.   Vâlcea,  nu au fost 
semnalate  cazuri de copii  cu vârsta cuprinsă între 2 luni si 6 luni de zile aflaţi în situaţii de  risc social, 
în vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie s-a continuat 
monitorizarea în familie pentru  41 de  cazuri, 5 minore  gravide se află în evidenţe  şi 4 sunt  
monitorizate  în familia naturală, un caz este monitorizat în  cadrul C.S.C.C.D. Tg-Jiu, au fost închise  
23  cazuri.  
       4.În  trimestrul patru al anului 2016, nu  a fost semnalat  niciun  caz de abandon  în Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Tg-Jiu – Secţiile Maternitate sau Neonatologie  şi  în nicio altă  unitate spitalicească din judeţ,  33  
copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social: 24 micuţi au fost 
externati în propria familie, mamele acestora sunt minore şi au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi 
familia extinsă declarând că vor avea grijă atât de mamă cât şi de copilul nou născut, nedorind instituirea unei 
măsuri de protecţie special, nouă dintre copii au fost recunoscuţi de tată iar ceilalţi au tatăl  necunoscut, 
cazurile  sunt  monitorizate de Autoritatea locală şi  de  D.G.A.S.P.C. Gorj,1 copil nou născut beneficiază 
împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal   Tg- Jiu, 2 copii cu mame majore s-au aflat în situaţii de 
risc  să  fi separaţi  în propria familie  cu paternitate nerecunoscută însă ulterior au primit suportul material şi 
emoţional din partea  familia extinse nedorind instituirea unei măsuri de protecţie specială, două cazuri  au fost  
referite  spre monitorizare  către  D.G.A.S.P.C Mehedinţi  şi un caz la D.G.A.S.P.C.  Vâlcea, trei cazuri  au 
fost  referite compartimentului de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţie, repatriere şi 
violenţă în familie , în alte secţii decât cele de nou-născuţi (pediatrie) : nu au fost semnalate  cazuri de copii  cu 
vârsta cuprinsă între 2 luni si 6 luni de zile aflaţi în situaţii de  risc social, în vederea prevenirii şi combaterii 
abandonului/separării copilului de familie s-a continuat monitorizarea în familie pentru 54 de cazuri .   
    Activitățile desfășurate de către specialiştii serviciului – în relația cu familia care solicită instituirea 
măsurii speciale – plasament familial. 

• Activitățile desfășurate de către specialiştii serviciului – în relația cu copilul aflat în dificultate 
• Pentru  21 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului 288/2006 cu 
colaborarea specialiștilor din cadrul autorităților locale din județ, instituindu-se o măsura specială de protecție 
de către C.P.C. Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza PIP-ului stabilindu-se serviciile și intervențiile, de care va 
beneficia copilul și familia sa în conformitate cu nevoile identificate.  
• S-au efectuat un numar de 1907 vizite la domiciliile copiilor aflați în plasament, la unitățile școlare și 
cabinetele medicale individuale unde sunt înscriși copiii, precum şi întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. și au 
întocmit rapoarte de vizită/ întâlnire, în care s-a consemnat detaliat scopul și desfășurarea vizitei, mediul de 
viață, concluziile și propunerile responsabilului de caz; 
• În urma verificării împrejurării care au stat la stabilirea măsurii de protecţie specială, s-au realizat un 
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număr de 784 reevaluări ale situației copiilor aflați în plasament, prin întocmirea dosarului și înaintarea 
acestuia C.P.C. Gorj sau Tribunalului Gorj, dosar care se întocmește ca urmare a întâlnirii echipei 
multidisciplinare având propunerea de menţinere/încetare a măsurii de plasament ; 
• S-au reactualizat dosarele pentru toţi copiii cu adeverinţe de elev, adeverinţe medicale, caziere judiciare, 
declaraţii şi acte de stare civilă, unde au apărut modificări ; 
• S-au realizat și revizuirea PIP  pentru un număr de 805 cazuri, trimestrial sau ori de cate ori a fost nevoie; 
• S-au realizat 353 de întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj între specialiştii serviciului şi familia de 
plasament, copii şi familia naturală; 
• Potrivit Ordinului 1733/2015- privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de 
plasament, în urma vizitelor de monitorizare la domiciliul copiilor, s-au întocmit 1193 de rapoarte de 
monitorizare trimestriale privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, morale sau sociale a copiilor aflaţi în 
plasament şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi, care au fost înaintate la A.J.P.I.S. Gorj; 
• S-au schimbat finalitatea unui numar de 4 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în adopție, ca urmare 
a obținerii declarațiilor parinților și rudelor până la gradul al IV-lea, aceștia exprimându-și acordul la adopție 
în urma consilierii și explicării efectelor procesului de adopție. Dosarele celor  4 copii s-au predat 
Compartimentului Adopții pentru a fi instrumentate și introduse la Tribunalul Gorj în vederea obținerii 
Sentințelor Civile  de deschidere a procedurii de adopție şi de identificare a unei persoane/familii adoptatoare; 
• S-a asigurat  evaluarea psihologică a 283 de copii , oferindu-le îndrumare, sprijin  și informare copiilor 
aflați în evidențe, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de 
înțelegere. 
• S-a solicitat pentru 225 de copii situaţia şcolară şi caracterizări de la unităţile de învăţământ unde erau 
înscrişi;  
• Activitățile desfășurate de către specialiştii serviciului – în relația  cu familia biologică; 
• S-au acordat consiliere la 73 de părinţi pentru menținerea copilului în familia biologica sau la revenirea 
acestuia în familie;  
• S-au efectuat  21 anchete la domiciliul familiei biologice sau lărgite și au identificat opinia acestora în 
legătură cu măsurile ce urmează a fi luate pentru soluționarea cazului; 
• S-au responsabilizat parinții prin  496 de adrese cu privire la menținerea / reluarea legăturilor cu copii care 
beneficiază de măsuri de protecție; 
• S-a propus acordarea de sprijin material( către S.P.A.S. ) unui număr de 60 de cazuri, astfel încât să se 
asigure prevenirea separării copilului de familie; 
• S-a monitorizat pentru o perioadă de 6 luni situația unui număr de 33  copii privind reușita reintegrării în 
familia naturală, efectuându-se la     sfârșitul acestei perioade  referate de închidere caz; 
• S-au transmis 61 de adrese la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj pentru 
identificarea domiciliului părinţilor; 

La sfârșitul anului 2016, erau înregistrate: 
• 305 plasamente ale copiilor la rude pana la gradul IV, familii sau persoane; 
• 21  masuri de protecție  - plasamente în alte județe; 
• 13  solicitări pentru instituire de măsura de protecție; 
• 56 revocari  măsuri de protecție – plasamente,  din care: 25   - reintegrări în familie, 18 - integrări socio-
profesionale, 4  -  adopții şi 9 înlocuiri de măsură ; 

 
I.2. Sprijinirea reintegrării copilului în familie. 
În cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj au funcţionat: 
- 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  31  gravide, aflate în situaţie de risc de abandon. 

 
I.3. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire 

reintegrare,specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare continuă etc.) 
În perioada 01.01.2016-31.12.2016, angajaţii din cadrul serviciului au evaluat şi monitorizat activitatea 

asistenţilor maternali profesionişti (AMP) precum şi evoluţia copiilor aflaţi în plasament la aceştia. 
Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă 
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determinată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru Protecţia 
Copilului sau instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o 
alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie.  

Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii, în funcţie 
de împrejurările existente. La data de 31.12.2016 situaţia era următoarea: 60 AMP aveau câte 1 copil, 61 
AMP aveau câte 2 copii, 5 AMP aveau câte 3 copii, 1 AMP are 4 copii  și 15 asistente maternale 
profesioniste erau fără copil, deci un total de 142 asistente maternal profesioniste. 

În data de 31.12.2016 erau 201 de copii aflaţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali 
profesionişti, dintre care 33 erau copii cu handicap. 

Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Serviciului – în relaţia cu copilul aflat la AMP, 
cu familia biologică şi cu AMP: 
• s-au efectuat un număr de aproximativ 1650 vizite la domiciliile asistenţilor maternali pentru 
monitorizarea situaţiei copiilor plasaţi la AMP, vizite care au inclus şi deplasări la unităţile şcolare unde sunt 
înscrişi copiii.  În timpul acestor vizite s-au completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: scopul si 
desfasurarea vizitei, atitudinea copilului faţă de propria familie, menţinerea relaţiilor personale ale copilului, 
familia AMP şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educaţia şcolară cu progresele şi dificultăţile 
întâmpinate în procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, activităţi recreative, comportament socio-
afectiv, aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse în discuţie de către AMP, opinia copilului şi 
propunerile făcute de asistentul social responsabil de caz, s-a asigurat plasarea fraţilor împreună, unde a fost 
posibil, iar unde nu s-a putut respecta acest criteriu, s-a încercat plasarea copiilor la asistenţi maternali cu zone 
de domiciliu apropiate; au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 800 planuri individualizate de 
protecţie, revizuiri care au loc în urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare; 
• s-au efectuat un număr de aproximativ 850 de reevaluari ale evoluţiei copiilor plasaţi la AMP şi 

aproximativ 850 raporte de monitorizare înaintate Agenţiei de Prestaţii Sociale Gorj,au răspuns la adrese şi 
sesizări cu privire la situaţia copiilor plasaţi la AMP; 
• s-au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor 

plasaţi pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea adecvată în Planul 
Individualizat de Protecţie;au informat şi consiliat părinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub măsura 
de protecţie la AMP, coordonând acţiunile familiei în vederea reintegrării copilului în familie; 
•     s-au organizat întâlniri dintre părinţi/familie extinsă la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj ori în alte locuri 

stabilite de comun acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia sa, 
propunându-se motivat programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului; 
• au avut loc întâlniri trimestriale cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în acest 
sens completându-se rapoarte de întâlnire; 
• au participat la procesele de potrivire dintre copil şi AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP; 
•  s-au întocmit un număr de 25 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionisti şi un 
număr de 11 de dosare privind atestarea asistenţilor maternali profesionisti, dosare care au fost înaintate 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj pentru analiză; 
•  s-au înaintat dosarele pentru deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 13 copii;  
•  8 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei; 
• 12 copii au fost integraţi/reintegrati, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se conform Ordinului nr. 
288/2006; 
•   pentru 9 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist la centre 
specializate;pentru 4 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist cu plasament 
familial; 
• au efectuat un număr de 134 evaluari anuale a activităţii AMP şi planuri de acţiune pentru anul 2016; 
• în cursul anului 2016, s-au desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj şi cursurile de formare profesională 
pentru AMP, desfăşurate în cadrul a două sesiuni,  astfel: 
                                    - În luna ianuarie 2016 având temele: 

- Protejarea copilului plasat la AMP faţă de orice formă de abuz, neglijare, exploatare şi  deprivare; 
- Dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor necesare vieţii de adult pentru copilul plasat la AMP; 
                                        -În luna septembrie 2016 având temele: 
- Jurnalul copilului; 
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- Îngrijirea copilului cu dizabilităţi plasat la AMP. 
•  în luna iulie anului 2016 s-a desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj un program de perfecționare cu tema 

”Servicii de asistență socială și protecția copilului” organizat de o societate comercială în parteneriat cu Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici la care  au participat, pe lângă alte categorii de personal și 10 asistente 
maternale profesioniste. 

•   în cursul anului 2016 a avut loc o campanie de recrutare a persoanelor, potentiali asistenti maternali 
profesionisti în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca AMP, depunându-și dosarele 18 persoane. În 
acest sens au fost efectuate vizite la domiciliul solicitanților pentru verificarea condițiilor materiale. Salariații 
din cadrul serviciului au susținut cursuri de formare preofesională cu acești solicitanți în vederea pregătirii 
acestora pentru a fi atestați ca AMP. 
• psihologul Serviciului a efectuat în anul 2016 aproximativ 450 evaluări psihologice pentru copiii plasaţi 

la AMP şi pentru asistentele maternale profesioniste. 
 
I.4. 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 
în vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la A.J.O.F.M. Gorj, unde sunt luaţi 
în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă. 
- De asemenea s-au organizat periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii 
acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie. În anul 2016  au fost întocmite şi depuse  4 dosare pentru 
căutarea unui  loc de muncă şi 1 dosar pentru şomaj , 7 dosare pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria 
Tg - Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie (unul primind deja locuinţă socială). 
- Tinerii au participat însoţiţi la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la A.J.O.F.M.. Au fost 
informaţi cu privire la locurile de muncă vacante. Beneficiarii care se află în centrele de formare a 
deprinderilor, sunt sprijiniţi în continuare pentru continuarea studiilor la o formă de învăţământ. 

    La sfârşitul anului 2016, în C.D.V.I. se aflau 8 tineri din care: 4 fete ( 1 elevă în anul 1 la Sc.Postliceală 
din cadrul Lic.Energetic, o studentă în anul III La Univ. Constantin Brancuși-Facultatea de Științe ale 
Educației și Management Public , 1 tânară angajată la un complex comercial din Tg Jiu, 1 absolventă a 
beneficiat de șomaj), 4 băieţi – (1-înscris la master  în anul II la Univ.Constantin Brancuși- Facultatea de 
Științe ale Educației și Management Public, 1 tânăr angajat ca lucrător gestionar, 1 tânăr elev la Școala 
Postliceală , anul II, în cadrul Colegiului Auto,,Traian Vuia,, 1 absolvent de Scoală Postliceală –care a lucrat 
cu contract de colaborare la un restaurant. 
 
      I.5. Serviciului Adopţii și Postadopţii 
 -    Serviciul Adopţii şi Postadopţii are rolul de a realiza toate activităţile în domeniul adopţiei prevăzute   de 
legislaţia în materie. 
-     Specialiştii din cadrul acestui serviciu au realizat obiectivele propuse în planul de acţiune pe 2016 astfel: 
-      Activităţile desfaşurate – în relaţia cu familia adoptatoare: 
- 27 persoane sau familii, care au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din punct de vedere social şi 

psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, 
organizate de specialiştii serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare. Procesul de evaluare se realizează prin 
discuţii şi întâlniri cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse şi cu alte persoane care pot 
furniza informaţii relevante la domiciliul acestora, cât şi la sediul direcţiei; 

- 35 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii 
compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotărârea pe care 
urmau să o ia; 
- S-a realizat emiterea a unui număr de 27 atestate privind persoanele/familiile apte să adopte precum şi a 
unui număr de 27 dispoziții ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind atestarea 
persoanelor/familiilor apte să adopte. 
-  Activităţile desfaşurate – în relaţia cu copilul şi familia biologică: 

- S-au întocmit dosarele pentru un număr de 11 copii care aveau ca finalitate a PIP-ului adopţia, 
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privind deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, dosare întocmite în urma vizitelor specialiştilor 
serviciului la domiciliile părinţilor acestor copii. În timpul vizitelor specialiştii serviciului au oferit date 
referitoare la procedurile în care urmează să fie implicaţi, efectele finalizării fiecarei etape din procesul de 
adopţie, forma, termenele si efectele exprimării şi revocării consimţământului la adopţie; 
- S-au informat şi consiliat rudele până la gradul IV asupra procedurilor de adopţie şi s-au identificat 
intenţiile acestora cu privire la preluarea în plasament familial sau adopţie a copilului; 
- S-au înştiinţat în scris parinţii fireşti cu privire la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
încuviinţat adopţia; 
- pentru 11 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopția s-a deschis procedura de adopţie națională prin 
sentinţe civile rămase definitive; 
- în urma unui proces de potrivire, la 9 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în 
încredințare în vederea adopției un copil; 
- pe perioada încredinţării, specialiştii serviciului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc 
între copil şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens; 
- la sfârşitul perioadei de încredințare, 13 adopții au fost încuviințate de      Tribunalul Gorj, la care se 
adaugă 7 excepţii, pentru care s-au făcut consilieri și  s-au întocmit rapoarte în acest sens; 
- pe perioada de postadopţie au fost monitorizate 32 de adopții, pentru care s-au întocmit 96 rapoarte 
trimestriale; 
- pentru 14 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopție, prin rapoarte finale care 
sunt avizate de directorul general și încărcate în Registrul Național pentru Adopții; 
- s-a asigurat reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un număr 
de 40 de dosare; 
- în data de 02.06.2016, D.G.A.S.P.C. Gorj, s-a organizat “Ziua Naţională pentru Adopţie”, campanie ce a 
avut drept scop creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la procedura adopţiei, particularităţile şi 
importanţa fiecărei etape în parte. În consecinţă, D.G.A.S.P.C. Gorj, a prezentat noutăţile aduse de actuala 
legislaţie cu privire la adopţie, principiile care stau la baza reglementărilor în vigoare, precum şi importanţa 
parcurgerii etapelor procedurii adopţiei. În acest sens prin serviciul de specialitate (Serviciul Adopţii şi 
Postadopţii) D.G.A.S.P.C. Gorj, a desfăşurat campania dedicată acestui eveniment prin publicarea într-un 
cotidian local a unor materiale de presă prin care s-a urmărit informarea populaţiei privind procedura adopţiei. 
Materiale în acest sens au apărut şi în alte cotidiene locale, existând dealtfel tot în această perioadă şi apariţii 
televizate ale specialiştilor serviciului; 

 
I.6. 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 și complex de stabilire a gradului de handicap cu 

accent pe stabilirea potențialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul 
Direcției, a efectuat pe parcursul anului 2016 un număr de  1200 evaluări (din punct de vedere medical, 
psihologic,  psihopedagogic și social ), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap și asigurării 
măsurilor de protecție specială și socială prevăzute de lege. 
         În baza raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă prin aprobarea propunerii, s-
au emis de către C.P.C. Gorj hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, 
certificatele de încadrare și planurile de recuperare pentru copiii cu dizabilități după cum urmează: 

- grav-cu asistent personal    =643 
- accentuat                             =375 
- mediu                                   =143 
- ușor                                      =  12 
- nu se încadrează                  =   1 

Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități ce nu se pot prezenta pentru evaluare, 
s-au efectuat evaluări la domiciliu pentru 120 copii nedeplasabili. De asemenea, pentru a crește gradul 
de integrare și participare socială a copiilor cu dizabilități, s-au întocmit și comunicat adrese din partea 
C.P.C. privind aplicarea itemilor de restricție și participare socială pentru un număr de 215 cazuri cu 
recomandări educaționale, terapeutice, școlare și medicale care să vină în sprijinul recuperării copiilor. 

S-au soluționat: 
-1 contestație privind hotărârea de încadrare în grad de handicap; 
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- s-au prezentat în C.P.C. un număr de 10 referate privind analiza și încadrarea în grad de handicap pentru 
copiii internați în clinicile de specialitate; 
- 6 referate privind modificarea hotărârii  C.P.C.  privind încadrarea  copiilor într-un grad de handicap și a 
anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu și a prestațiilor aferente  ( pentru 1 copil reintegrat în 
familia naturală), prin schimbarea adresei de domiciliu( pentru 5 copii)  
- 3 adrese către primărie pentru monitorizare caz; 
- 5 adrese către D.G.A.S.P.C Dolj,Hunedoara, Mehedinți și Vâlcea; 

Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilități, în cadrul serviciului de evaluare 
funcționează Echipa Mobilă  care a oferit servicii la domiciliu de consiliere, terapie educațională și recuperare 
la nivelul autonomiei personale celor 40 copii aflați în evidență. Numărul total de interventii a fost de 323 . Pe 
parcursul anului, din acest total: 
-7 copii au fost scoși din program la solicitarea părinților( înscriși în alte centre de recuperare, au împlinit 
vârsta de 18 ani, nu s-au mai încadrat în grad de handicap) 
- 1 copil a fost înscris în program la solicitarea părinților. 
 

I.7. 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 din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu -  denumit în 
continuare C.S.C.C.D. 
           Centrul de primire în regim de urgență Tg-Jiu este un serviciu pentru protecția copilului care are drept 
misiune asigurarea protecției copilului pe o perioada  determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol 
iminent în propria familie naturală, familia lărgită sau familia substitutivă. Beneficiarii locației: - copii 
abandonați de familie, copii abuzați și neglijați, copii din comunitate (strada, asistenți maternali profesioniști ), 
copii separați de parinți din motive obiective , dificultăți majore financiare și locative.  În anul 2015  Centrul 
de primire  în regim de urgență Tg-Jiu a asigurat furnizarea  unor servicii  de calitate în vederea  protejării 
copilului privind  securitatea, dezvoltarea psiho-socio-emoțională  sau integritatea morală. 

Pe parcursul anului 2016 în cadrul C.P.R.U. Tg-Jiu au beneficiat de găzduire și de măsură de protecție 
specială un număr de 82 de copii.. 

-Centrul de primire în regim de urgență mama și copilul victime ale violenței domestice , Tg-Jiu 
             Centrul de primire în regim de urgență mama și copilul victime ale violenței domestice , Tg-Jiu este un 
serviciu ce sprijină şi asistă  victimele violenței domestice pentru a face faţă dificultăţilor de natură 
psihosocială care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, și a relațiilor 
maritale sau de conviețuire comuna având ca ţintă prevenirea abuzului, a situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea şi integritatea membrilor familiei, a neglijării copilului de către persoanele care sunt responsabile 
pentru creşterea şi educarea copilului. Locația are  o capacitate de 7 locuri . 

 Pe parcursul anului 2016 în cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru mama și 
copilul, victime ale violenței domestice pentru mama și copilul, victime ale violenței domestice Tg-Jiu au 
beneficiat de gazduire 12 de cupluri (11 mame, 1 tata, 28 de copii) dintre care: 
       -      5 cazuri cu dispoziție:1 caz ( cuplu mama/copil) pe baza de dispoziție de admitere a fost transferat la 
Centrul Maternal Tg-Jiu, dupa perioada de găzduire de 60 zile; 
4 cazuri ( 4 mame/13 copii ) reintegrați în familie. 
       -       7 cazuri găzduiți:6 cazuri ( 6 mame/ 13 copii) reintegrați în familie, familia extinsă;1 caz  ( un tată de 
origine pachistaneză / 1 copil cetațean grec) reintegrați în familie. 
        -Compartimentul „Telefonul copilului” – 0253.983  

În anul 2016,  la Compartimentul  de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, 
Telefonul copilului și evaluare inițială, s-a primit un număr de 103 sesizari, care au necesitat evaluarea 
situației psihosociale a unui numar de  149 copii . Din cele 103 sesizari înregistrate la acest compartiment, 
două au avut ca subiect situația a doua persoane adulte cu probleme de sănătate, 59 de apeluri au cuprins 
sesizări referitoare la situația de neglijare pentru un numar de 101 copii  care ar fi expuși în mediul familial. 
Din cei 101 copii care au făcut obiectul sesizărilor de neglijare, 31 copii au fost din mediul urban (Tg-Jiu, 
Motru, Novaci, Rovinari) și 70 copii au fost din mediul rural. 

Din cele 59 de sesizări de neglijare a copiilor, un număr de 10 sesizări care vizau 18 copii au fost 
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confirmate în urma verificărilor și acestea au avut ca finalitate: 
- instituirea a doua măsuri de plasament la asistent maternal profesionist; 
- intituirea unei măsurii de plasament la C.S.C.C.N.S. Tg-Jiu; 
- patru copii au beneficiat de internarea împreună cu mama lor în Centrul maternal din cadrul  C.S.A.P.R. Tg-
Jiu 

49 de sesizări de neglijare au fost infirmate în urma efectuării evaluărilor inițiale,  familiile 
copiilor, în urma colaborării cu primăriile, au ramas în atenția autorităților locale pentru verificari 
ulterioare. 
        -Compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și 
violență în familie 

În anul 2016 Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și 
violență în familie  a derulat activități de  soluționare a cazurilor de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 
repatriere și violentă în familie care sunt înregistrate în cadrul compartimentului,  dar și activități de prevenire. 

  Activități de  combatere a situațiilor de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 
familie-au fost înregistrate un număr de 235 sesizări, privind 358 copii . 

Se observă o scădere a cazurilor semnalate, însă conform evaluărilor compartimentului, numărul de cazuri 
confirmate este aproximativ constant în fiecare an. Scăderea numărului de semnalări poate fi datorată și 
acțiunilor de informare care au avut o adresabilitate cât mai completă și complexă . 

Dintre cele 235 sesizări , 149 au fost confirmate și 86 infirmate. 

Cele 149 cazuri confirmate privesc un număr de 240 copii și sunt distribuite astfel: 
•  14 minori aflați în situație de abuz fizic; 
•  57 minori aflați în situație de abuz emoţional; 
•  15 minori aflați în situație de abuz sexual; 
• 130 minori aflați în situație de neglijare; 
•     6 minori victime ai violenței domestice; 
•     9 minori cu tentativă de suicid; 
•     6 minori abandon școlar; 
•     0 cazuri exploatare prin muncă; 
•     2 cazuri de repatrieri; 
•     1 alte situații. 

       Semnalarea cazurilor în anul 2016 s-a făcut :În scris( direct sau prin poștă), Prin intermediul telefonului, 
Prin autosesizare, Anonime.   

Mediul de provenienţă al celor 240 minori sunt :116 provin din mediul urban şi 124 din mediul rural. 
Distribuţia pe sexe:  

 Din totalul de 240 minori victime, 112 sunt de gen masculin şi 128 sunt de gen feminin, astfel: 
În cadrul compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie pe lângă evaluarea psihologică a beneficiarilor au fost oferite 
următoarele servicii :  
Consiliere în situație de criză; 
-Identificarea și mobilizarea resurselor psihice ale beneficiarilor; 
-Consilierea pentru facilitarea reinserției sociale și familiale, pentru asumarea responsabilității față de sine și 
față de ceilalți; 
-Consiliere pentru optimizare personală. 

De asemenea, în funcție de caz s-a oferit consiliere individuală, consiliere familială, consiliere de cuplu  
( ex: victimă- agresor și situațiile de divorț cu copii) sau demers suportiv ținându-se cont de  situația de 

criză semnalată și de caracteristicile de vârstă și cele mentale. 
Pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale 

şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 01.01.2016 

Nr. copii-cazuri 
active la  31.12.2016 
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1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Tg - Jiu 

109 98 

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Novaci 

42 33 copii si 2 mame 

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Tg - Cărbuneşti 

41 44 copii si 3 mame 

4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
cu nevoi speciale Tg - Jiu 

71 70 

5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
cu handicap Tg - Jiu 

118 105 

6. Complexul de servicii alternative la protecţia 
rezidenţială Tg - Jiu 

37 44 copii si 6 mame 

 TOTAL 418 394 copii si 11 
mame 

 
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 
31.12.2016 

1.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor « Debarcader » Tg - Jiu 8 
2.  Apartament destinat protectiei rezidențiale a copiilor»Săvineşti » Tg - Jiu 6 
3.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor «Aleea Teilor» Tg - Jiu 8 
4.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 

dizabilități« Sf.Dumitru » Tg -  Jiu 
6 

5.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități 
« Sf.Nicolae » Tg -  Jiu 

4 

6.  Centru  pentru dezvoltarea deprinderilor  de viaţă nr.1 Tg -  Jiu 4 
7.  Centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă  nr.2 Tg -  Jiu 4 
8.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor «Mărgăritarul» Motru 6 

9.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor « Primăverii » Motru 5 
10. Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor «Tineretului » Rovinari 6 
11. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg -  Jiu 30 
12. Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor Motru 5 

   13. Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor Rovinari 6 
 
Prin  activitatea  derulată  de  către  personalul angajat,  precum  şi  cu sprijinul  personalului  de  

specialitate,  apartamentele sunt servicii  de tip rezidențial pentru copii/tineri care au următoarea misiune: 
găzduire pe perioadă determinată,  asistenţă medicală şi îngrijire, suport  emoţional  şi  după  caz,  consiliere  
educaţională,  psihologică,  socială, educaţie, socializare, dezvoltare afectivă şi petrecere a timpului liber, 
consiliere  şi  sprijinire  a  reintegrării/integrării socio–profesionale  şi familiale. 

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

Nr. 
crt. 

Servicii Nr.copii la 
31.12.2016 

1. Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor Tg- Cărbuneşti 21 
2. Centru maternal  Tg -  Cărbuneşti 6 copii cu 3 

mame 
3. Centrul de zi 4 
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4. Centrul de primire si evaluare în regim de urgenţă pentru copilul părasit sau 
abandonat în maternitate 

13 

 
Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor  are drept misiune generală: furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educatie şi pregătire în 
vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.  

Centru maternal  asigură accesul cuplului mamă-copil pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, 
educaţie și pregătire în vederea reintegrării familiale si socio-profesionale. 

Centrul de zi asigură prin serviciile oferite prevenirea abandonul si instituţionalizarea copiilor prin 
asigurarea  
pe timpul zilei a unor activitaţi de îngrijire, educaţie recreere–socializare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
idependentă, orientare școlară.  

Centrul de primire si evaluare în regim de urgenţă pentru copilul părăsit sau abandonat în maternitate 
asigură protecţia copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în 
propria familie, familie largită sau familie substitutivă.  

 
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 
31.12.2016 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 
abuzat, neglijat şi exploatat -Novaci 

0 
 

2. Centrul de zi Novaci 13 
3. Centrul maternal – Novaci 2 mame si 2 

copii 
4. Casa de tip familial destinată  protecției  rezidențiale a copiilor „ Novaci” 8 
5. Casa de tip familial destinată  protecției  rezidențiale a copiilor «Huluba» 10 

 
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat -Novaci este un serviciu 

pentru protecția copilului care are ca drept misiune asigurarea protecției copilului, pe o perioadă determinată de 
timp, atunci cand acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia largită sau în familia substitutivă.  

Centrul de zi Novaci este un serviciu pentru protecția copilului a carui misiune este de a preveni abandonul 
și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională, pentru 
copii cât și a unor activități de educare pentru părinți sau reprezentanți legali. 

 Centrul maternal – Novaci   este un serviciu, de tip rezidențial,  pentru prevenirea separării copilului de 
parinții săi organizat pe model familial a carui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea 
legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.  

Casele de tip familial destinate  protecției  rezidențiale a copiilor sunt servicii de tip rezidential care au 
drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor pe o perioada determinată, la 
gazduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.  

 
          4.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu   

Nr. 
crt. 

Servicii Nr. copii la 
31. 12. 2016 

1. Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 
dizabilități 

49 

2. Centrul de îngrijire și recuperare de zi copii pentru copiii cu dizabilități 3 
3. Casa de tip familial destinata protectiei rezidențiale a copiilor cu handicap 

Scoarța 
7 

4. Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu handicap 
Rachiți 

11 
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Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități oferă servicii îngrijire de tip 
rezidențial (igienă personală, cazare, masă),   pornind de la premisa ca toți copiii, indiferent de natura sau de 
gradul dizabilităților, pot beneficia de programe de recuperare adecvate nevoilor lor individulale. Misiunea 
centrului este de a oferi servicii pentru beneficiarii cu nevoi educative speciale și afecțiuni asociate. Evaluarea și 
intervenția personalizată, în lucrul cu copilul/tânărul cu dizabilități, solicită o cunoaștere detaliată a patologiei și 
a consemnelor deficienței. 

Centrul de îngrijire și recuperare de zi copii pentru copiii cu dizabilități oferă asistenţă gratuită în timpul zilei 
copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situaţie materială precară și/sau familii 
dezorganizate, în care părinții își cresc singur copiii), dând astfel posibilitatea părinţilor de a-și găsi un loc de 
muncă, și de a putea oferi condiţii materiale adecvate creșterii copiilor, asigură promovarea dreptului fiecărui 
copil de a-și păstra relaţiile familiale, oferind servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a 
copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilităţile legate de îngrijirea, securitatea și 
educaţia copilului recuperare kinetoterapeutică, programe educative și distractive, consiliere pe timpul zilei, 
urmând ca seara să se întoarcă acasă, în mediul său, evitându-se ruptura cu familia.  

Casele de tip familial destinate protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi, au ca misiune asigurarea 
accesului copiilor, pe baza hotărârii de plasament emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului, respectiv de o 
Instanţă  pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, creştere, educaţie, sprijin emoţional, consiliere, 
dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării 
familiale şi socio-profesionale. 
       Este singura unitate de tip rezidenţial vechi pe care o mai avem în subordine.  Nu a intrat în restructurare, 
deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Centrului Şcolar pentru Educație Incluzivă (fosta Şcoală 
Specială), 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 
31.12.2016 

1. Centrul de recuperare neuromotorie(tip ambulatoriu) 61 
2. Centrul de plasament destinat protectiei rezidențiale a copiilor cu 

dizabilități 
44 

      
 Serviciile oferite în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu sunt: 

îngrijire și educație bazate pe Planul Individualizat de Protecție al Copilului dezvoltat în programe de intervenție 
specifică, îngrijire de tip rezidențial (igienă personală, cazare, masă), suport emoțional, kinetoterapie, logopedie, 
terapie ocupațională, terapie cognitiv-comportamentală, meloterapie, ludoterapie, examinări medicale periodice, 
socializare și petrecerea timpului liber, reînnoirea legăturii cu părinții și familia.  

 
          6. Complexul de servicii alternative la protectia rezidenţială Tg Jiu    

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la 
31.12.2016 

1. Centrul maternal 6 mame si 18 copiii 
2. Centrul de îngrijire de zi 26 

             Centrul maternal   este un serviciu, de tip rezidențial,  pentru prevenirea separării copilului de parinții săi 
organizat pe model familial a carui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor 
familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale. 

    Centrul de zi este un serviciu pentru protecția copilului a carui misiune este de a preveni abandonul și 
instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă , orientare școlară și profesională, pentru 
copii cât și a unor activități de educare pentru părinți sau reprezentanți legali. 

 
                 7. Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu. 

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la 
31.12.2016 
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1. Centrul de recuperare(servicii de îngrijire de zi) 114 

         
S-au desfășurat activități de recuperare pentru toți cei 114 beneficiari înscriși în centrul de 

recuperare: kinetoterapie -1017 intervenții/an; hidroterapie -256 intervenții/an; masaj de recuperare-898 
intervenții/an;logopedie -1017 intervenții/an; ergoterapie/ terapie ocupaţională/ socializare - 1579 
intervenții/an;terapie comportamentală - 1317 intervenții/an; consiliere psihologică: individuală/de grup/  
- 30 intervenții/an. 

 
I.8 În cursul anului 2016 D.G.A.S.P.C. Gorj prin Biroul Monitorizare, analiză statistică și 

indicatori asistență socială, a continuat culegerea de date de la primăriile din județ pe linia copiilor cu 
parinți plecați la muncă în străinătate, prin parcurgerea și însușirea de catre fiecare primarie a H.G. 
691/2015  

 În acest sens la 31.12.2016 un număr de 925 familii cu un numar de 1067 copii , sunt familii în 
care parinții sunt plecați la muncă în străinătate . 

La nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Monitorizare există evidența nominală privind acești 
copii, pe unități administrativ-teritoriale iar evoluția situației lor este permanent monitorizată de catre 
fiecare primarie din județ cu astfel de cazuri. Situația detaliată privind acești copii se prezintă în tabelele 
de mai jos: 

          

         Tabel 1 

Număr de familii în care părinţii sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 

la sfârşitul perioadei raportate 

Număr de 

copii la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Număr de copii 

aflaţi în îngrijirea 

rudelor până la 

gradul IV , fără 

măsură de 

protecţie  

Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul 

perioadei raportate 

Alte situaţii  

la AMP 

în centre de 

plasament 

publice sau 

private 

la rude 

până la 

gradul  IV 

la alte 

persoane/familii  

- cu ambii părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate 157 197 161 5 8 20 1 2 

- cu un singur părinte plecat 

la muncă în străinătate 661 750 675 7 23 39 3 3 

- cu părinte unic susţinător 

al familiei monoparentale 

plecat la muncă în 

străinătate 107 120 49 10 11 42 7 1 

Total 925 1067 885 22 42 101 11 6 

           

       Tabel 2 

Număr de copii ai 

căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în 

străinătate 

Distribuţia pe sexe Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă 

M 
F 

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

 Total 584 483 12 18 155 237 397 248 

 
      La nivelul județului Gorj sunt un număr de 7 servicii publice de asistență socială, restul de 63 unități 

administrativ- teritoriale  au angajat persoane cu atribuţii de asistenţă socială .  
 Servicii publice de asistență socială au înființat primăriile Tg-Jiu, Motru, Bumbești Jiu, Tg-

Cărbunești, Rovinari, Tismana precum și comuna Țînțăreni . 
În anul 2016 două primarii au înființat servicii de îngrijire de zi . Este vorba de : „Centrul de zi 

pentru copii aflați în situație de risc Bumbești Jiu” cu un număr de 15 locuri, precum și creșa din cadrul 
Gradiniței cu program prelungit Rovinari cu un număr de 20 de locuri . 
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      Ca în fiecare an și în 2016 , prin Biroul Monitorizare a fost organizată la sediul D.G.A.S.P.C. – Gorj o 
întâlnire cu reprezentanții primăriilor, pentru a dezbate împreună noile reglementări legislative în domeniul 
asistenței sociale și protecția copilului, situații cu care ne confruntăm, precum și alte probleme, în vederea 
îmbunătățirii cadrului relațional și a creșterii gradului de eficiență și transparență între instituții. 

I.9. 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 2016,  D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, Programe, 
Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu ONG-urile a continuat implementarea de proiecte cu 
finanţare europeană, a continuat derularea unor parteneriate materializate în proiecte /programe şi convenţii de 
colaborare, în domeniul social , a conceput și monitorizat, Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor 
sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020. 
Proiecte cu finanţare din fonduri structurale europene,  nerambursabile: 
  1. In data de 30.06.2016 s-a finalizat proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului 
de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Carbunesti ” Cod SMIS 16907, 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. 
 Bugetul total al proiectului este de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României de 814.028,42 lei şi contribuţia  
beneficiarului de 323.769,52 lei.  
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.  

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, cod SMIS 21031,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. 

Data semnării contractului 18.08.2011.Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare  
a fost 18.07.2013. 

Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare și a 
obligaţiilor asumate prin acesta de către D.G.A.S.P.C. Gorj (se depun rapoarte postimplementare, la 
cererea organismelor de verificare şi control, anual se fac verificări/solicitări de informații/vizite la faţa 
locului din partea ADR SUD VEST Oltenia-organism intermediar POR) 

3. 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 
Judeţean 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; Termenul de finalizare al proiectului a fost  
21. 08.2013 

Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare și a obligaţiilor 
asumate prin acesta de catre D.G.A.S.P.C. Gorj(se depun rapoarte postimplementare, la cererea 
organismelor de verificare şi control , data încheierii monitorizării 21.08.2018). 

4. Proiectul “ Extindere Capacitate prin Reabilitare, Amenajare și Modernizare  Etaj III La 
Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 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 şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
Solicitant Consiliul Judeţean Gorj-  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  având ca obiectiv dezvoltarea C.R.R.N. cu 
40 locuri, obţinându-se o capacitate totală de 90 locuri. 
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Proiectul a încheiat perioada de sustenabilitate în data de 21.10.2016 . În această perioada s-au raportat 
indicatorii de rezultat ai  proiectului. 

5. Consiliul Local al Comunei Jupîneşti  în parteneriat cu  D.G.A.S.P.C Gorj a depus, în data de 
17.12.2009, cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– 
Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul Multifuncţional de 
servicii sociale Jupîneşti, Judeţul Gorj”,  judeţul Gorj.. Centru multifunctional de servicii sociale  va fi 
realizat intr-o şcoala dezafectată. Proiectul are o valoare totală de peste 1.340.000 lei din care finanţarea 
nerambursabilă este de peste 990.000 de lei. Centrul multifuncţional va beneficia de un centru de zi şi un 
centru de consiliere. Beneficiază de acest centru multifuncţional  copiii şi părinţii aflaţi în dificultate din 
comunitatea localitatii Jupinesti. O dată cu înfiinţarea acestui centru s-au creat şi şase locuri de muncă. Acest 
proiect a fost acceptat spre finanţare POR, semnarea contractului a avut loc in data de 09.07.2012. Proiectul s-a 
finalizat în luna august 2014, perioada de sustenabilitatese  se va încheia în anul  2019 

6. A.N.P.D.C.A. implementează începând cu data de 06.06.2016 proiectul ,, Elaborarea planului de 
dezinstituţionalizare a copillor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate , 
SIPOCA 2 , finanţat prin POCA. Scopul proiectului este de a realiza proceduri şi metodologi comune la 
nivelul administraţiei publice centrale şi locale în ceea ce priveşte asigurarea tranziţiei de la îngrijirea 
instituţională a copiilor la îngrijirea lor în comunitate. Prin proiect se realizează o diagnoză complexă a situaţie 
centrelor de plasament din cadrul  D.G.A.S.P.C.-urilor, pe baza căreia se va fundamenta şi planifica strategic 
procesul de dezinstituţionalizare la nivel central şi local.   

7. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vărstnice, în calitate de beneficiar , 
partener –Institutul Naţional de Cercetări Economice implementează cu sprijinul DGASPC-urilor 
proiectul ,,Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul 
MMFPSPV , care are drept scop crearea unui set de instrument de planificare strategică (harti privind serviciile 
sociale, infrastructura aferentă acestora, hărţi privind nevoile sociale, harta saraciei şi sărăciei în muncă) 
 

I.10. Alte activităţi desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului 
   În anul 2016 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj s-a întrunit în 48 de şedinţe, rezultatele 

dezbaterilor fiind consemnate de către secretarul C.P.C. în procese- verbale, conform prevederilor legale. 
           În perioada analizată,  C.P.C. Gorj a luat în discuţie şi a stabilit măsuri de protecţie a copilului în 
dificultate după cum urmează: 
1.Au fost emise 235 de hotărâri privind măsurile de protecţie specială pentru copilul în dificultate, dintre care 
cele mai importante au presupus: 
-   2 instituiri măsuri de protecţie specială - plasament la complexe de servicii comunitare, centre de plasament 
de tip familial, centre maternale; 
- 14 hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială-  plasament la familii/ persoane/ rude până la 
gradul IV; 
-   5 hotărâri privind instituirea măsurii de plasament la asistenţi maternali profesionişti; 
- 22  de hotărâri de încetare a măsurilor de plasament în sistem rezidenţial; 
- 40 de hotărâri de încetare a măsurilor de plasament familial; 
- 13 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament  la asistenţi maternali  profesionişti, 
- 25  de   hotărâri privind  reinnoirea atestatului de  asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; 
-  2 hotărâri privind menţinerea prevederilor vechiului atestat cu: schimbarea numelui asistentului maternal 
profesionist, schimbarea domiciliului asistentului maternal profesionist, schimbarea categoriei de vârstă a 
copiilor pe care poate să îi primescă în plasament,  sau a menţiunii privind starea de sănătate a copiilor;  
 -  1 hotărâre privind retragerea atestatului de asistent maternal profesionist; 
-  11 hotărâri privind atestarea ca asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; 
- 11 hotărâri  privind instituirea  măsurii de protecţie specială-  supraveghere specializată cu menţinerea 
copilului în familia naturală; 
- 29 de hotărâri  privind încetarea  măsurilor de supraveghere specializată; 
-   9  hotărâri privind suspendarea măsurilor de plasament pe o perioadă determinată de timp; 
-  9 hotărâri privind revocarea hotărârilor prin care au fost suspendate măsurile de plasament pe perioadă 
determinată de timp; 
- 19 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie special la solicitarea tinerilor,  conform art. 55 alin. (2) din 
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Legea 272/2004, republicată; 
- 8 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie special la solicitarea tinerilor,  conform art. 55 alin. (3) din 
Legea 272/2004, republicată; 
- 12 hotărâri prin care a fost înlocuită o măsură de protecţie specială; 
-   3 alte hotărâri. 
2. Au fost emise un număr de: 
- 1205 de  hotărâri privind:  încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, menţinerea  încadrării în 
grad de handicap cu schimbarea reprezentantului legal, revocarea încadrării în grad de handicap, schimbarea 
domiciliului reprezentantului legal : 
- 643 de hotărâri de încadrare în gradul grav cu asistent personal; 
- 375 de hotărâri de încadrare în gradul accentuat; 
- 143 de hotărâri de încadrare în gradul mediu; 
-   12 hotărâri de încadrare în gradul uşor; 
-     1 hotărâre nu se încadrează în grad de handicap; 
-     4 hotărâri prin care se revocă încadrarea în grad de handicap; 
-  27 de hotărâri prin care comisia a dispus  reevaluarea încadrării în grad de handicap, schimbarea 
reprezentantului legal, sau a domiciliului copilului; 
-1172 de reevaluări prin care se menţine măsura de protecţie specială deoarece condiţiile instituirii nu s-au 
modificat. 
 
II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap 
         II.1. Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 

   Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost alocată pe anul 
2016 suma totală de 62.642.856,00 lei din care : 

 - 47.175.432,00 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi îngrijiţi la 
domiciliu din care : 

               -indemnizaţii lunare :                                                                       26.299.312,00 lei; 
               -buget personal complementar :                                                      12.562.828,00  lei; 
               -indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual grav:      8.273.292,00 lei  .                                                             
 -  15.467.424,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizaţi în cele patru complexe în număr 

total de 357 beneficiari de servicii sociale din care: 
               - C.I.A. Suseni                                        2.741.645,00 lei; 
               - C.R.R. Suseni                                       1.350.535,00 lei;       
               - C.I.A. Dobriţa                                      2.509.311,00 lei; 
               - C.R.R. Dobrita                                        460.942,00 lei;           
               - C.R.R.N. Bîlteni                                   3.105.043,00 lei; 
               - C.R.R. Bilteni                                       3.955.821,00 lei;              
               - C.R.R. Tg-Cărbuneşti                           1.344.127,00 lei.  
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, biroul de evidență prestaţii sociale pentru persoane cu handicap a 

desfăşurat următoarele activităţi: 
      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un număr de 

12.242 persoane cu handicap, după cum urmează : 
 1.  Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4): 
      -  copii gradul I     - 574 copii 
      -  copii gradul II    - 314 copii 
      -  copii gradul III   - 133 copii 
  2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.58, (4) Legea 448/2006, sub formă de 

indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
    -  adulţi gradul  I    - 1241 persoane 
    -  adulti gradul  II   - 2569 persoane 
    -  adulţii gradul III -   172 persoane 
   3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, 

sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
- salariaţi gradul I   -    51 persoane 
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- salariaţi gradul II  -  393 persoane 
- salariaţi gradul III -    40 persoane 
    4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de 

indemnizaţie de persoana cu handicap si buget complementar: 
- pensionari gradul I   -   3016 persoane 

     - pensionari gradul II   -  3425  persoane 
     - pensionari gradul III  -    297  persoane 

   S-a înregistrat un număr de 1466 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii 448/2006. 
    -în perioada raportată ( 01.01- 31.12.2016) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap în sumă totală de – 47.175.432,00 lei astfel: 
 -pentru indemnizaţie lunară                                         - 26.299.312,00 lei  
 -pentru bugetul personal complementar lunar              - 12.582.828,00 lei 
 -pentru indemnizația de însoțitor pentru nevăzători      -   8.273.292,00 lei   
     S-au emis dispozitii privind încetarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru un număr de 837 

persoane decedate. 
 - 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.D. în perioada 
01-01-2016 – 31-12-2016  în suma totală de 32710 lei pentru un număr de 23 beneficiari. 

   Compartimentul prevenire marginalizare socială a eliberat un număr de 17.301 bilete C.F.R. şi 21.385 
bilete transport interurban Auto pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de 
gratuitatea transportului interurban conform art.24 din Legea 448/2006. 

  În cadrul compartimentului prevenire marginalizare socială, ținând 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.D. Bucureşti, la 
nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2016 un număr de 586 legitimaţii pentru transport 
urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap, un număr de 
75 legitimaţii ale asistenţilor personali.  

   Conform art.28 din Legea 448/2006 în anul 2016 au fost eliberate 348 roviniete. 
   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 

S.N.C.F.R. şi cu 15 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.  
         Pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia 
acestora pe complexe se prezintă astfel: 

 

Centru Capacitate Beneficiari   01.01.2016 Beneficiari la 31.12.2016 

C.I.A.   Dobrita 50 50 50 

C.R.R.  Dobrita 11 11 11 

C.I.A.   Suseni 65 64 57 

C.R.R. Suseni 25 25 25 

C.R.R.N. „ Bilteni” 80 80 80 

C.R.R. „ Bilteni” 90 86 90 

C.R.R.  Tg-Carbunești 41 41 41 

TOTAL 362 357 354 



 
18

                                               
N                                                II.2  Activitatea  Serviciului  de  Evaluare   Complexă- Adulți 

          Serviciul de Evaluare  Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap are rolul - în conformitate cu 
normele metodologice și legislația în vigoare -  de a verifica, evalua, analiza și propune Comisiei de Evaluare,  
încadrarea  sau neîncadrarea într-un grad de handicap a persoanelor care solicită  acest lucru.    
 Evaluarea  complexă a persoanelor care solicită un certificat  de încadrare în grad de handicap se face 
de către persoanele cu pregatire profesională în acest sens după cum urmează: evaluare medicală; evaluare 
psihologică; orientare profesională şi vocaţională;evaluare socială  
         Pentru persoanele nedeplasabile  care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap (prin cerere 
depusă în cadrul serviciului), specialiștii  serviciului de evaluare complexă, se deplasează la domiciliul 
solicitantului în vederea realizării evaluării complexe.  
   1. Analiza cantitativă a evaluărilor  în perioada  01.01.2016 - 31.12.2016  
     1.1. Din punct de vedere al numărului mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de Evaluare 
Complexă, acesta este de 60 - 65 persoane, din care: 
- persoane care au fost evaluate în vederea reactualizarii certificatului de încadrare în grad de handicap; 
- persoane care au fost evaluate pentru prima data în vederea încadrării în grad de handicap (cazuri noi); 
- persoane care au fost programate și ulterior reevaluate în vederea schimbării gradului de handicap 
datorită agravării stării de sănătate; 
- persoane (rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat programarea în 
vederea evaluării complexe atat pentru bolnavii deplasabili cât și pentru cei nedeplasabili; 
- persoane care solicită diverse informații în vederea evaluării complexe și obținerea unui certificat de 
încadrare în grad de handicap. 

 1.2. În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, au fost evaluate și s-au făcut propuneri de încadrare/neîncadrare 
într-un grad de handicap pentru un număr  total de 4230 persoane adulte, dupa cum urmează: evaluări (cazuri 
noi) – 1.378 persoane; reevaluări în urma expirării certificatului de handicap – 2.629 persoane; reevaluări ca 
urmare agravării bolii – 132 persoane; reevaluări ca urmare a sesizărilor – 25 persoane;  evaluări treceri 
copil/adult – 57 persoane; reevaluări ca urmare a deciziilor Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap București – 9 persoane; 

 1.3. Pentru cele 4230 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au propus 
încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează:pentru 1335 persoane s-a propus încadrarea în 
gradul grav cu asistent personal; pentru 515 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav fără asistent 
personal; pentru  o persoană s-a propus încadrarea în gradul grav cu indemnizație de însoțitor; pentru  o 
persoană s-a propus încadrarea în gradul grav fara indemnizație de însoțitor; pentru 1.848 persoane s-a 
propus încadrarea în gradul accentuat; pentru 335 persoane s-a propus încadrarea în gradul mediu; pentru 3 
persoane s-a propus încadrarea în gradul ușor; pentru 193 persoane s-a propus neîncadrarea în grad de 
handicap; pentru  2 persoane nu s-a facut propunere de încadrare în grad de handicap deoarece acestea au 
decedat în această perioadă.  
   1.4. În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, au fost întocmite și transmise un număr de 2.838 adrese de 
rechemare care vizau informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluării complexe 
cât și asupra datei la care urma să se realizeze evaluarea complexă, 78 de persoane prezentandu-se din oficiu.  

  1.5. În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, s-au prezentat în cadrul serviciului un numar de 2.457 persoane 
(rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat informații și programări pentru 
bolnavi, în vederea evaluării complexe pentru a fi încadrați în grad de handicap, din care: 
a) 1.842  persoane au fost programate în vederea evaluării complexe și încadrarea în grad de handicap, din 
care:-  905 persoane programate erau nedeplasabile și doar pentru 195 persoane dintre acestea s-au făcut 
solicitări și au fost evaluați la domiciliu. 
 b) 615 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informați că nu se încadrează în grad de handicap 
conform criteriilor medico-psiho-sociale; 

  1.6. În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap un numar de 170 decizii  emise de  Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap București în urma contestațiilor depuse de către bolnavi la Secretariatul Comisiei de Evaluare 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Gorj, după cum urmează: 
- pentru 120 persoane au fost respinse contestațiile cu mențiunea că au fost respectate criteriile medico-psiho-
sociale 
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-  30 de cazuri nu s-au soluționat, fiind în termenul de rezolvare; 
- 14 decizii admise în vederea schimbării gradului; 
- 6 decizii admise în vederea modificării valabilității certificatului.  
      
 
2.Analiza cantitativă a activității de arhivare a dosarelor medicale  în perioada 01.01.2016- 31.12.2016 

2.1. Din punct de vedere al activității de arhivare a dosarelor medicale, situația se prezintă astfel:  
                   - s-au preluat în baza proceselor verbale de la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap un număr de 1587 dosare medicale în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 care au fost 
arhivate conform procedurii de arhivare;  
                  Începând cu data de 01.07.2016, procedura de predare /primire/ arhivare s-a efectuat direct între 
S.C.E.P.A.H. și arhivarul angajat.  
                 -  s-au scos din arhivă  pe motiv de deces un numar de 837 dosare medicale; 
                  - s-au făcut copii xerox pentru un număr de 20 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu 
handicap, în vederea transferului către alte județe; 
                  - au fost introduse în baza de date și validate un numar de 18 dosare medicale ca urmare a 
transferului din alte județe;  

2.2. Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziția Secretariatului Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap la cererea acestuia - în perioada 01.01.2016 – 30. 04. 2016 - pe bază de 
proces verbal de predare/ primire, un numar de 57 dosare medicale în vederea transmiterii către Comisia 
Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap București sau către instanța judecătorească. 
După această dată procedura s-a efectuat direct între arhiva și Secretariatului CEPAH în baza registrului de 
intrări/ ieșiri. 
              În perioada 01.01.2016- 31.12.2016  au fost comunicate de la Comisia Superioară de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap București, un număr total de 170 decizii de încadrare/neîncadrare într-un grad 
de handicap, admise doar 20, respinse 130, restul fiind în curs de soluționare. 

  Aceste decizii de încadrare/neîncadrare  au fost anexate pentru fiecare persoană cu handicap  la 
dosarul medical deja arhivat în cursul anului. 

          II.3  Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj 
 În perioada, 01.01.2016-31.12.2016,  Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  după 
cum urmează: 

 În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul a înregistrat în registrul propriu de 
evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de 
evaluare complexă. 

 În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul a  îndeplinit urmatoarele atribuţii: 
-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu 
propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 7 din  Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de sentințe civile și referatele 
compartimentului contencios al D.G.A.S.P.C.-Gorj;  
-  a transmis membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza 
convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul a transmis 
persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de 
încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de 
orientare profesională , precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data prevazuta la alin. (2) lit. e). din Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap.  
 În această perioadă, au fost verificate şi înregistrate documentele unui număr de   4206  de 
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persoane în vederea evaluării complexe  după cum urmează: 
    1. - evaluări 1487 de cazuri,  2 - reevaluări 2719 de cazuri. 
        Din care: gradul I Grav cu asistent personal: 1344 cazuri; gradul I Grav fără asistent personal: 534 
cazuri; gradul II Accentuat : 1900 cazuri; gradul III Mediu : 263 cazuri; gradul IV Uşor : 6 cazuri; Nu se 
încadrează : 159 cazuri. 
            -  Un număr de 17 certificate prelucrate în urma sentințelor civile a Tribunalului Gorj sau a Curții de 
Apel Craiova și erori materiale. 

-    S-au eliberat, în total,  4223 de certificate;  
- S-au înregistrat 170 de contestații (dosare medicale în copie xerox, îndosariate, certificate conform cu 

originalul şi opisate)  şi au fost trimise spre reanalizare la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Bucureşti din care comunicate 125; 

- admise 20 din care 6 schimbată valabilitatea; 
- respinse 150; 
- Au fost prelucrate și expediate către persoanele cu handicap 137 (inclusiv luna decembrie 2016)   decizii emise 

de către Comisia Superioară; 
- Au fost lucrate în baza de date 4223 de   dosare medicale şi listate 12 669 certificate pentru şedinţele  

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
 
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control, personal.  

III.1. Raport financiar – contabil 
Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile: 
- Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2008, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelornr.3769/23.12.2008; 
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/03.04.2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate prin Ordinul 
ministrului economiei şi finanţelor nr.3647/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.877/24.12.2008; 
- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
ale instituţiilor publice la 31.12.2008, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.40/2007, publicat 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.65/26.01.2007; 
- Normele Metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelornr.116/2008, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr.46/21.01.2009; 
- Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi a altor 
acte normative anterioare privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice; 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2290/08.07.2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr.629/03.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice, privind întocmirea 
şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare 
lunare în anul 2009;  
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3387/15.12.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009. 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/21.04.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportări 
financiare lunare. 

Bugetul final al D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2016 a fost de 104.062.240 lei, defalcat astfel: 
Sectiunea de funcționare                 =   102.575.640 lei 
- cheltuieli de personal                      =    39.945.000 lei ; 
- bunuri si servicii                              =   13.947.640  lei ; 
- transferuri (ajutoare sociale)            =    48.683.000 lei ; 

            - plăți din anii precedenți                   =           -           lei . 
Secțiunea de dezvoltare                    =     1.486.600  lei 
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- proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea, 
dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg. Carbunești »  =            
56.000 lei ; 

- cheltuieli de capital                         =       1.430.600 lei. 
S-au platit urmatoarele sume: 
- la cheltuieli de personal                   =     36.259.298 lei ; 
- la bunuri și servicii                          =       9.343.607 lei ; 
- la transferuri                                 =     48.639.713 lei pentru un număr de 11.806 persoane cu 

handicap neinstituționalizate ; 
- proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea, 

dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg Carbunești»   =             
55.014 lei;  

-cheltuieli de capital                                                                                       =           330.498 lei. 
La bunuri și servicii suma alocată a fost utilizată, în principal după cum urmează: 
- hrana pentru beneficiarii din centrele rezidențiale                = 3.601.053 lei; 
- echipament, cazarmament beneficiari, obiecte inventar       =   602.185 lei; 
- încălzit, iluminat, forță motrică, apă canal, salubritate          = 1.924.983 lei ; 
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare          =  1.032.044 lei ; 
- medicamente și materiale sanitare                         =     218.946 lei ; 
- deplasări                                                                =       37.820 lei ; 
- pregatire profesională                                            =       54.103 lei ; 
-protecția muncii                                                      =     103.265 lei;         
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (înzestrări la ieșirea din sistem și sume de bani pentru nevoi 

personale)                                                                                 =      407.383 lei ; 
- reparatii curente                                                =   75.612 lei constând in lucrări de reparaţii şi 

igienizări la C.S.C.C.D., C.S.C.C.N.S., C.S.A.P.R. Tg – Jiu, C.S.C.C.D. Novaci; 
La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de             = 330.497 lei : după cum urmează: 
-auditare energetică 5 apartamente și sediu aparat propriu       =   7.548 lei; 
-hidroizolație sediu C.S.C.C.D. Tg – Jiu                                   = 20.586 lei; 
-racord electric pentru creștere spor putere C.S.C.C.D. Tg – Carbunești 
                             Proiectare                                                    =   5.247 lei;      
                             Execuție                                                      = 79.479 lei; 
-înlocuit jgheaburi și burlane parazapezi    C.I.A. Dobrița        =   4.180 lei; 

  - autoutilitară               = 81.720 lei; 
  -mașina de spălat industrială  C.I.A. Dobrița                            = 28.350 lei;   
  -sterilizator                                                                               =   3.480 lei; 
  -pat electric                                                                              =   4.039 lei; 
  -licențe Windows                                                                     = 48.982 lei; 
-reabilitare energetică la C.R.R. Tg Carbunești                           = 46.886 lei. 

III.2. Achiziţii publice şi compartimentul tehnic  
A. Compartimentul  specializat în  achiziţii publice 

            În anul 2016, biroul achiziții publice și contractare servicii sociale  a realizat un numar de : 
- 30 achiziții publice directe în SEAP în valoare de 384.341,43 lei fără TVA; 
- 655 achiziții publice directe offline în valoare de 1.442.578,66 lei fără TVA; 

-      4 proceduri de Cerere Ofertă/Procedură Simplificată în valoare de 457.779,58 lei fără TVA; 
-   1 licitație deschisă în valoare de 1.436.221,37 lei fără TVA; 

-    2 proceduri negociere fără publicarea unui anunț prealabil în valoare de 498 .867,31 lei fără TVA. 
- 74 contracte în valoare de 3.352.027,19 lei fără TVA din care: 

                     - 35.706,44 lei reprezintă cheltuieli eligibile, suportate din fonduri europene nerambursabile , 
                     -  3.316.320,75 lei fără TVA cheltuieli din bugetul aprobat de C.J. al județului Gorj; 

- 11 acte adiționale pentru perioada ianuarie – aprilie 2016 în valoare de 1.188.408,60 lei fără TVA. 
              Achizițiile au fost realizate cu încadrarea în bugetul aprobat , în baza necesarului de produse , servicii și 
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lucrări primite de la unitățile subordate și de la serviciile și compartimentele funcționale din cadrul aparatului 
propriu. 

            Pentru realizarea acestor achiziții s-au aplicat prevederile O.U.G. 34/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, H.G. 925/2006 – Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 34/2006 și Legea 98/2016 – privind 
achizițiile publice si H.G. 395/2016- Normele metodologice de aplicare, Legea 98/2016, astfel: s-au inițiat 
achiziții în Catalogul electronic SEAP, s-au publicat anunțuri de consultare a pieței, s-au publicat anunțuri 
privind achizițiile directe în SEAP, s-au publicat anunțuri de participare pentru cerere ofertă, procedură 
simplificată, licitație deschisă , s-au analizat oferte off line/on line de către comisiile de evaluare, s-au atribuit, 
încheiat contracte de furnizare produse, prestare servicii  /executare  lucrări și s-au publicat anunțuri de atribuire 
în SEAP. 
           B. Compartimentul tehnic  
      În cadrul compartimentului tehnic au fost întocmite în anul 2016 un număr de 58 devize estimative pentru 
lucrările de reparații, recompartimentări efectuate în spațiile D.G.A.S.P.C. precum și pentru centrele din 
subordine, caiete de sarcini-proiectare şi execuţie lucrări de „ reabilitare și modernizare centre de plasament ,etc. 

 III.3. Gestionarea resurselor umane 
 Pe parcursului anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit proiectul de 
hotărâre a Consiliului Județean Gorj - Hotărârea nr.81/31.05.2016 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea 
Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a cărei aplicare a constat 
în elaborarea a aproximativ 15 de dispoziţii privind promovarea unor salariaţi. 
      Pe parcursul anului 2016, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 
documentaţia necesară  organizării şi desfăşurării mai multor concursuri pentru ocuparea  a 33 funcții 
contractuale și a unei funcții publice. Pentru ocuparea acestor funcții s-au înscris 239 candidați. Relațiile 
suplimentare privind concursurile, punerea la dispoziție a tematicilor și  a documentelor specifice dosarului de 
concurs, primirea dosarelor de concurs și verificarea primară a acestora a fost făcută de salariații Serviciului  
resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică. 

În primul semestru al anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 
documentaţia necesară organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional a 3 funcţionari 
publici, iar în al doilea semestru documentaţia necesară organizării şi desfăşurării examenului de promovare în 
clasă a unui funcţionar public. De asemenea, în luna decembrie a fost întocmită documentaţia necesară 
organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional a 4 funcţionari publici, examen care s-a 
desfășurat la începutul anului următor. 

Evidenţa funcţiilor publice a fost asigurată şi prin actualizarea în permanenţă a datelor existente pe portalul 
de management al funcţiei publice al A.N.F.P. În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului contractual, 
realizarea planului privind perfecţionarea acestei categorii de personal s-a făcut în limita fondurilor bugetare, 
reușindu-se perfecționarea a 118 salariați. În schimb, perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe 
parcursul anului trecut s-a concretizat într-un număr de 24 funcţionari publici perfecţionaţi, din care 3 funcţionari 
publici de conducere şi 21 funcţionari publici de execuţie, conform planului anual de perfecţionare profesională a 
funcţionarilor publici, şi într-un număr de 14 funcţionari publici (3 de conducere şi 11 de execuţie) care au 
participat la programe de formare profesională urmate în interesul instituţiei publice, altele decât cele prevăzute în 
planul anual de perfecţionare. 

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 
comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici – concretizate în cercetarea administrativă a faptelor semnalate 
în 4 sesizări. În plus, a asigurat lucrările de secretariat pentru 5 şedinţe ale Colegiului director al D.G.A.S.P.C. 
Gorj finalizate cu 8 hotărâri. Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a fost supus la o acţiune 
de control - de Inspecţia Socială. 

III.4. Administrativ și Protecţia Muncii 
       A)Serviciul Administrativ, Aprovizionare și de Întreținere a realizat lucrările curente de întreținere, 
reparare, igienizare spații cu destinație birouri, reparații curente, amenajarea parțială a spațiului de arhivă și 
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darea în folosință, confecționarea și darea în folosință a rampelor pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, s-
a pus în funcțiune instalația de căldură de pe locația din str.Siretului, nr.24, amenajarea birourilor cu parchet de 
trafic, mutarea și instalarea personalului de la locația din str. A.I.Cuza, mutarea și instalarea personalului de la 
locația din str. Bradului.nr.9, s-a extins instalația de internet și telefonie la parterul clădirii din str.Siretului, nr.24. 

B) Compartimentului de Prevenire şi Protecţie 
    În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, conducerea unităţii, împreună 

cu angajaţi din cadrul Compartimentului de Prevenire şi Protecţie, au întreprins o serie de măsuri, cum ar fi: 
• 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 2016 ( pe categorii de personal ); 
• s-a emis şi înregistrat tematica de instruire pe anul 2016 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor cu Nr. 418/11.01.2016; 
• planificarea şi organizarea controlului medical anual, obligatoriu, pe categorii de personal pentru toţi salariaţii 

D.G.A.S.P.C. Gorj, conform contract de prestări servicii medicina muncii 2016;  
• impotriva incendiilor la instalaţiile de gaze naturale; instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor în spaţii cu 

destinaţie socială ( oficii, vestiare etc ); instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice încăperilor cu 
destinaţie administrativă ( birouri, săli de întâlniri, etc ); procedură pentru instruirea personalului în domeniul 
situaţiilor de urgenţă;  reguli şi proceduri privind intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă; planul de organizare 
şi executare al controlului respectării măsurilor de prevenire de urgenţă la coşurile de fum; instrucţiuni de 
ordine interioară obligatorii de urmat pentru persoanele din exterior;   

III.5. Juridic şi contencios 
            În perioada raportată , compartimentul  de specialitate, a desfăşurat următoarele activităţi : 

•    s-a verificat și vizat de legalitate aproximativ 1500 dispoziţii ale directorului general; 
•    s-a reprezentat în instanţă  D.G.A.S.P.C- Gorj :          

- reprezentarea intereselor direcției în fața altor tribunale decât Tribunalul Gorj-4;                    
- reprezentarea intereselor direcției în fața Curților de Apel -36;   

 -reprezentarea intereselor direcției în fața Tribunalului Gorj privind:  plasamente, reevaluări 
plasamente, încetări-plasamente-230, instituiri supravegheri specializate în familie-8, supavegheri 
specializate ( încetări ) -2, litigii de muncă-4, acordare indemnizație însoțitor-1, obligația de a face-2, refuz 
acordare drepturi protecție socială-10, contestații hotărâri C.P.C.-5, anulare act administrativ-21, pretenții-5 

      - reprezentarea intereselor direcției în fața Judecatoriei privind: contestație executare silită-2 
instituiri curatele-8, solicitare emitere ordin de protecție conform Legii 217/2003 privind prevenirea și      
combaterea violenței în familie-2, act sexual cu minor-1, ordonanță președințială-1, obligare frecventare 
program consiliere-5, pretenții-2. 

• s-au asistat minori în dosare privind ,,act sexual cu un minor’’- 1 ;   
• s-au întocmit 385 dispoziții privind : 

           - internare/externare centru maternal-48;   
           - frecventare/încetare frecventare centru zi-276;   
           - alte dispoziții-61. 

• s-au efectuat cercetări disciplinare și a întocmit rapoarte de cecetare disciplinară-20;   
• s-au întocmit dispoziții privind plasamentul în regim de urgență-93;   
• s-a participat la ședințe de consiliere juridică minori din sistemul rezidențial-25;   
• s-au efectuat demersuri la O.C.P.I. Gorj în vederea obținerii certificatelor de informare și îndreptări erori 

materiale-2;   
• s-au întocmit cereri privind punerea în executare a sentințelor judecatorești-6;   
•  s-au întocmit adrese către alte instituții publice: ( Avocatul Poporului, D.C.J.E.P. Gorj, Consiliul Județean 

Gorj, persoane fizice, petiții) ;   
• s-a acordat consiliere juridică beneficiarilor de servicii, minori și majori precum și altor persoane-80; 
•  s-a formulat raspunsuri la 11 petiții. 

  Prin activitatea desfăşurată Compartimentul  contencios a îndeplinit standardele cerute de Ordinul 
secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial la 
entităţile publice  
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III.6. Audit 

         Compartimentul de audit public a conducătorului entităţii publice îşi exercită efectiv funcţia de audit 
intern.Reprezintă structura funcţională de bază în domeniul auditului public intern, organizat în subordinea 
directă. 
    Activitatea  de audit intern pe anul 2016   s-a desfășurat în  baza planului  anual înregistrat sub numarul  
25886 / 25.11.2015. 
     Au fost desfășurate misiuni de audit de regularitate/ conformitate privind activitatea financiar contabilă 
desfășurată de către aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj, C.S.C.C.D. Tg-Jiu, C.S.C.C.H. Tg-Jiu, C.S.C.C.D. 
Tg-Carbunești, activitatea Compartimentului contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj și C.R.R. Tg-
Carbunesti, întocmindu-se în acest sens, pentru fiecare misiune,  un raport de audit . 
     Au fost efectuate   multiple  acțiuni de verificare  dispuse de  conducerea D.G.A.S.P.C. Gorj, concretizate 
prin întocmirea a 8 rapoarte de verificare  privind  acțiuni ale modului de respectare  a clauzelor contractuale  
încheiat  cu o societate comercială, 10 rapoarte  privind  acțiunea de verificare  a respectarii procedurii privind 
achiziția  și consumul de medicamente, precum și activitatea personalului medical,  un raport  privind  acțiunea 
de verificare la C.I.A. Suseni   a modului  de  respectare a cadrului legal de administrare și folosire a 
veniturilor beneficiarilor instituționalizați,  4 note de constatare privind existența unor obiecte de inventar și a 
mijloacelor  fixe din dotare și alte note de constatare  întocmite pentru  Comisia de cercetare disciplinară 
constituită la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj. Pentru toate aceste rapoarte privind acțiunile de verificare, 
Compartimentul audit intern a formulat recomandări,  exprimându-și totodată opinia cu privire la cele 
constatate. 
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