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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
Nr.  
 
 
 

RAPORT 
cu privire la activitatea desfăşurată de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
PE ANUL 2008 

 
  

  În cursul anului 2008, DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 
cu prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 
drepturilor copilului şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei copilului pentru perioada 2007-2013 şi Planului  judeţean de 
restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap”, aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 
21.03.2008. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi 
asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice,persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la 
nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente: 

I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
       II.Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte 
cu handicap; 

III. Activităţi de ordin administrativ,financiar,logistică şi control. 
 
 
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 

copilului pentru perioada 2007-2013” şi a Planului Operaţional pentru 
implementarea acesteia ,în perioada raportată au fost efectuate activităţi care au 
urmărit realizarea obiectivelor din programul de guvernare 2005-2008 pentru 
„Reformarea sistemului de protecţie a copilului” şi anume: 

- continuarea descentralizării serviciilor; 
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului; 
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
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- specializarea personalului; 
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării 

copilului; 
- promovarea parteneriatelor. 
Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor 
din Planul operaţional în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în: 
 
1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de 

părinţii săi prin centrele maternale,serviciile de monitorizare a femeii gravide şi 
centrele de zi  existente la nivelul DGASPC Gorj. 

  
 În cadrul DGASPC Gorj ,în anul raportat au funcţionat următoarele servicii 

de prevenire: 
- 3 centre maternale – Tg. Jiu ; Novaci şi Tg. Cărbuneşti (în cadrul unor 

complexe de servicii) unde au beneficiat de protecţie un număr total de 50 de copii 
şi 33 de mame, numărul de beneficiari la 31.12.2008 fiind de 20 de copii şi 12    
mame; 

- 4 centre de zi – două în Tg.Jiu,unul Novaci şi unul la Tg.Cărbuneşti (toate în 
cadrul unor complexe de servicii),în care au beneficiat de servicii un număr total de  
80 de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii 
corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 31.12.2008 numărul de beneficiarii fiind 
de 63    copii. 

- 3 servicii de monitorizare ,asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi 
abandoneze copilul – prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie 
parentală,planning familial, sănătatea reproducerii şi sprijin pentru  13 gravide, aflate 
în situaţie de risc de abandon 

- biroul rezidenţial din aparatul propriu – prin persoane desemnate 
monitorizează abandonul în maternitate şi nou născuţii cu risc de abandon. În anul 
2008 au fost înregistrate: un abandon şi 16 copii cu risc de abandon .12 copii sunt 
monitorizaţi în familie,doi sunt preluaţi în sistemul de protecţie şi doi prematuri sunt 
încă în spital. 

 
2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi 

instituţionalizării. 
 
În cursul anului 2008 a continuat programul de prevenire a abandonului 

/instituţionalizării derulat în parteneriat cu două asociaţii luxemburgheze : 
                  - Asociaţia “Nos enfants d”ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale şi 

sprijin financiar lunar unui număr de  34 copii,în valoare lunară de 1880 lei. 
                  - Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un 

număr de   21 copii ,în valoare lunară de 2235 lei. 
A continuat, până la sfârşitul anului şcolar, Programul de prevenire a abandonului 

şcolar – în parteneriat cu Asociaţia ”SOS Copiii Gorjului - Tg.Jiu”  prin care un număr 
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de 16 copii din familiile  fără venituri sau cu venituri insuficiente au fost sprijiniţi 
pentru continuarea studiilor la liceele din judeţ prin plata c/v(cazare  şi masă ). 
     Deasemenea cu sprijinul Asociaţiei « Inimi de gorjeni » au fost ajutaţi material 
sau financiar un nr. de 94 copii din familii cu posibilităţi reduse aflaţi în situaţii de 
criză( plata taxelor şcolare 10 copii ; achiziţionare proteză auditivă 1copil ; alimente, 
îmbrăcăminte, ochelari, achitări datorii utilităţi 25 copii ; pachete de sărbătorile de 
iarnă 58 de copii)în sumă totală de 17. 245 lei.     

 
3.Sprijinirea reintegrării copilului în familie. 
 
În cadrul DGASPC Gorj au funcţionat: 
- 5 servicii de pregătire şi sprijinire a integrării/reintegrării copilului în familie 

(toate în cadrul unor complexe de servicii) 
- 5 servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii (toate în cadrul unor 

complexe de servicii) 
- un compartiment plasamente în aparatul propriu, 
care au desfăşurat activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un 

număr de 80 copii din sistemul de protecţie specială de tip familial şi 
rezidenţial(evaluarea familiei, consilierea părinţilor,încurajarea relaţiilor cu copilul 
etc.) precum şi activităţi pentru integrarea socio-profesională a unui număr de 49 de 
tineri.  Deasemenea ,în toate cazurile, s-a făcut monitorizarea copiilor reintegraţi în 
familie (vizite, contact cu autorităţile locale,consiliere). 

 
4. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală( reevaluare beneficiari, sprijinire 

reintegrare,specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare 
continuă etc.) 

 
 La nivelul beneficiarilor au fost realizate 304 reevaluări ale situaţiei  sociale a 

copiilor aflaţi la AMP ceea ce a dus la:  
- 7  deschideri de procedură privind adopţia naţională , un nr. de 9 copii fiind 

încredinţaţi în vederea adopţiei.               
-  10   reintegrări în familia naturală 
-   9 reintegrări socio profesionale 
-  152 menţineri ale măsurilor de protecţie specială. 
Fiecare caz nou intrat în serviciu a beneficiat de abordare personalizată prin 

centrarea pe nevoile copilului , fiind întocmite un număr de  35 de fişe iniţiale  de 
evaluare a nevoilor şi a fost antrenată  o echipă pluridisciplinară din cadrul 
serviciului pentru asigurarea unei intervenţii individualizate eficiente concretizată în 
elaborarea unui nr. de  35 de Planuri individuale de protecţie. 

La nivelul reţelei de asistenţă maternală numărul AMP pregătiţi pentru copilul cu 
handicap a ajuns la  22 AMP iar al celor pregătite pentru copilul 0-2 ani la  22 . 
Pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi individuale pe teme 
legate de specificul activităţii: 
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- neglijenţa în îngrijirea fizică, psihologică, moral-educativă, a copilului plasat, 
care poate determina o situaţie de maltratare; 

- protecţia copilului împotriva abuzului sau a neglijenţei; 
- identificarea problemelor apărute în familia AMP-ului, cunoaşterea măsurilor 

care trebuie aplicate pentru depăşirea acestor probleme; 
- nerespectarea drepturilor familiei de către AMP, cauză la abandonul copilului; 
- nerespectarea părerii copilului; 
- personalitatea copilului cu handicap. 
În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate un 

număr de  peste 950 vizite, concretizate în 950 rapoarte de vizită şi 146 de                 
evaluări anuale ale asistenţilor maternali profesionişti. 

 
5. Acordarea  de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de 

„consilii comunitare consultative” şi instruirea membrilor acestor consilii. 
 
La sfârşitul perioadei raportate în judeţul Gorj erau înfiinţate un număr de 70 de                                                   

Consilii comunitare consultative cu rol în sprijinirea intervenţiei primare la nivel local, 
toate înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local. 

 
 
Nu au putut fi organizate cursuri de instruire cu membrii consiliilor 

comunitare, dar s-a asigurat instruirea asistenţilor sociali sau a persoanelor 
cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul a  63 de primării ,cu privire la 
atribuţiile în domeniul asistenţei sociale ce le revin comunităţilor locale ,în 
contextul  legislativ actual cât şi cu privire la organizarea şi funcţionarea 
consiliilor consultative din structura cărora fac parte. Sesiunea de instruire s-a 
desfăşurat în luna octombrie 2008. Se are în vedere identificarea unei 
oportunităţi de finanţare pentru implementarea unui proiect pe această temă, 
în viitor.  

 
 
6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă 

independentă în serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului 
 
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. 

De asemenea Serviciul de deprinderi de viaţă independentă organizează 
periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora 
pentru ieşirea din sistemul de protecţie a copilului ,în acest sens în anul 2008 au fost 
întocmite şi depuse 21 de dosare pentru căutare loc de muncă şi şomaj şi 17 dosare 
pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg.Jiu. 
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Două tinere au primit locuinţe prin ANL. 
Un număr de 7 tineri au fost angajaţi ca urmare a participării la bursele pentru 

locuri de muncă organizate de AJOFM Gorj  iar alţi 2 tineri au urmat cursuri de 
recalificare în cadrul aceleiaşi instituţii cu care DGASPC Gorj are încheiat 
parteneriat de colaborare pentru informarea şi consilierea tinerilor în vederea 
identificării oportunităţilor de angajare.   

 
 
 
7. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului în vederea 

integrării socio-profesionale. 
 
În cursul anului 2008, pentru a putea oferi un sprijin tinerilor proveniţi din 

sistemul de protecţie, 
 
DGASPC Gorj a devenit partener al Fundaţiei „S.O.S. Copiii Gorjului” în 

cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.04.02 „Centrul de consiliere asistenţă 
şi sprijin pentru incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani proveniţi din 
sistemul de protecţie”. 

 
 Proiectul va fi implementat până la 30.04.2009, în perioada raportată 

obţinându-se următoarele rezultate: 
- 71 de tineri au fost contactaţi 
- 59 de tineri au încheiat protocol de servicii cu fundaţia pentru consiliere 

profesională şi psihologică individuală şi de grup 
- 58 de tineri au fost testaţi şi evaluaţi cu bateria de teste CAS 
- 56 continuă programul de consiliere 
- 5 tineri au fost angajaţi 
activităţile proiectului se desfăşoară în continuare conform graficului.  
 
 
 
8. Asigurarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi 
 
 În cadrul Direcţiei au funcţionat : 
- un centru de îngrijire de zi pentru copilul cu handicap grav ,în Tg.Jiu (în cadrul 

complexului de servicii pentru copilul cu dizabilităţi), în care au beneficiat de servicii 
de recuperare/reabilitare – kinetoterapie, terapie educaţională, logopedie, 
recuperare la nivelul autonomiei personale - un număr total de 33 copii cu handicap, 
din care 31 aflaţi în familie şi 2 la AMP,la 31.12.2008 numărul de beneficiarii fiind de 
25 de copii cu handicap grav. 

- un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, 
în Tg.Jiu, într-un complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de 
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recuperare/reabilitare – terapie educaţională - un număr total de 15  copii cu cerinţe 
educative speciale, copii aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse proprii 
condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 31.12.2008 numărul de 
beneficiarii fiind de 14 copii. 

  
9. Implementarea şi monitorizarea la nivel judeţean a Planurilor naţionale 

elaborate pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, abuzului sexual şi 
exploatării sexuale a copiilor, eliminării exploatării prin muncă. 

 
La nivel judeţean este constituită o echipă intersectorială locală, cu rol de 

implementare a planurilor la nivel local , care se întruneşte periodic şi organizează 
acţiuni de prelucrare a actelor normative în şcoli, în comunitate, precum şi la agenţi 
economici.  

Prin intermediul unor ateliere de lucru s-au diseminat informaţii referitoare la 
exploaterea prin muncă, personalului care lucrează în mod direct cu astfel de cazuri: 
specialiştii di compartimentul ANE, Serviciul social stradal, Telefonul copilului 
,compartimentele de intervenţie în regim de urgenţă ş.a. 

În perioada raportată s-au instrumentat 14 cazuri din care 5 au fost copii care 
practică o muncă fără o formă contractuală reglementată de lege. 

 
 
10. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi 

exploatării copilului , inclusiv protecţia victimelor violenţei domestice. 
 
 
În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării în cadrul 

DGASPC Gorj au funcţionat în perioada raportată: 
- 2 centre de primire în regim de urgenţă a copilului – în Tg.Jiu şi Novaci , în 

cadrul cărora au beneficiat de asistenţă şi găzduire un nr. de  80 de copii, victime 
ale abuzului, lipsiţi de supravegherea familiei şi/sau a căror securitate a fost 
periclitată în familie, dintre aceştia : - 34 de copii au fost reintegraţi în familie cu un 
plan de servicii pentru reabilitarea şi susţinerea relaţiilor familiale şi consiliere 
psihologică , fiind monitorizaţi o perioadă de trei luni; 

                               - 29 de copii  pentru care, după evaluarea iniţială ,s-a făcut 
referire către alte servicii ale direcţiei sau către alte instituţii, 16 copii fiind din alte 
judeţe; 

                               -  17 copii pentru care prin dispoziţia directorului executiv s-a 
stabilit plasamentul în regim de urgenţă ulterior  10  dintre ei fiind plasaţi la AMP iar 
7 copii au beneficiat de protecţie de tip rezidenţial. 

- un centru de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat 
sau părăsit în maternitate, unde au beneficiat de protecţie un număr de 30 de copii, 
atât copii cu risc de abandon dar şi copii, victime ale abuzului, lipsiţi de 
supravegherea familiei şi/sau a căror securitate a fost periclitată în familie,pentru toţi 
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,ulterior dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă emisă de directorul executiv 
instanţa a decis măsura de protecţie specială; 

- compartimentul „Telefonul copilului”, nr. unic 983- în perioada raportată s-au 
primit un număr de 69 de sesizări, pentru fiecare convorbire completându-se fişa de 
semnalare obligatorie , pentru  16 cazuri care semnalau cazuri de urgenţă s-au 
deplasat la faţa locului specialiştii compartimentului de intervenţie în regim de 
urgenţă , pentru             6cazuri care nu suportau amânare până la deplasarea 
echipei au fost solicitaţi să intervină organela competente la nivel local Poliţia şi 
Primăria, restul cazurilor au fost referite altor servicii ale direcţiei. 
- compartimentul pentru copilul abuzat , neglijat ,exploatat din aparatul propriu al 
Direcţiei - 226 cazuri semnalate în cursul anului 2008 din care : 

                - 3 cazuri referite compartimentului plasamente din cadrul DGASPC 
Gorj; 
                - 17 cazuri la care s- a instituit măsură de protecţie specială ; 
                - 33 cazuri în lucru; 
                - 26 cazuri referite altor instituţii; 
                - cazuri închise -147. 
Au fost întocmite pentru toate 226 de cazuri rapoarte de evaluare iniţială, pentru 

181 de cazuri confirmate au fost elaborate rapoartele de evaluare detaliată. Pe baza 
raportului de evaluare detaliată, managerul de caz a întocmit planul personalizat de 
intervenţie ce cuprinde atât serviciile, cât şi intervenţiile pentru copil şi persoanele de 
referinţă: membrii familiei, părintele/persoana protectoare. Pentru 17 copii au fost 
întocmite planuri individualizate de protecţie în vederea instituirii unei măsuri de 
protecţie specială. 
    În 123 de cazuri sau elaborat planuri de consiliere psihologică şi consiliere 
juridică. 

Intervenţia sub aspect juridic s-a mai reflectat şi în acţiunile formulate către 
instanţe care au avut drept obiect :  

                                               - Instituirea de plasamente în regim de urgenţă : 17; 
                                                 - Instituirea de plasamente: 3; 
                                                 - Emiterea de ordonanţe preşedinţiale : 2; 
                                                 - Decăderi din drepturile părinteşti : 2; 
                                                 - Rele tratamente aplicate minorilor: 2 ; 
                                                 - Loviri şi alte violenţe aplicate minorilor: 1; 
                                                 - Raporturi sexuale cu minori: 3 ; 
                                                 - Incest :1. 
Referitor la activitatea de prevenire, precizăm că specialiştii DGASPC Gorj, au 

întreprins următoarele acţiuni : 

      a). susţinerea temei ” Graniţa dintre devianţă şi delincvenţă” în cadrul 

Şcolii Generale Ioneşti, urmare a sesizării formulate de autorităţile locale respectiv, 
reprezentanţii Primăriei Ioneşti şi Postului de Poliţie Ioneşti, conform căreia numărul 
elevilor cu un comportament deviant a crescut simţitor.  



 8 

    b). acţiune de informare cu tema ”Educaţia şi asistenţa psihosocială a 

persoanelor privative  de libertate şi perspectivele de reintegrare socială a acestora 
” derulată la solicitarea reprezentanţilor Penitenciarului de Maximă Siguranţă Tg 
Jiu, urmare a faptului că beneficiarii urmează să fie reintegraţi în societate, iar în 
momentul eliberării vor reveni în familie. 
    c). acţiune de informare cu tema ”31 mai-Ziua de luptă împotriva tutunului, ” 
derulată la solicitarea reprezentanţilor Penitenciarului de Maximă Siguranţă Tg Jiu, 
urmare a faptului că beneficiarii ,femei, urmează să fie reintegraţi în societate, iar în 
momentul eliberării vor reveni în familie. Obiectivul acestei întâlniri a fost informarea 
deţinutelor cu privire la responsabilităţile pe care le au potrivit legii ca părinţi în 
protejarea copiilor lor de efectele tutunului. 
    d). Acţiune de informare cu tema educaţiei privind protecţia împotriva bolilor cu 
transmitere sexuală în rândul copiilor / tinerilor , derulată cu susţinerea Asociaţiei 
Euro Protector.Beneficiarii acesteia au fost minorii ce se află internaţi la Complexul 
de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg Jiu.  
     e). Acţiuni de informare ocazionate de derularea 

 Protocolului de colaborare cu tema ”Prezenţa ta contează ”. 
Semnatarii acestui protocol sunt Centrul Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică , Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Centrul de 
Prevenire , Evaluare şi Consiliere Antidrog, Asociaţia ” Sănătate, 
Educaţie şi familie” şi D.G.A.S.P.C. Gorj. 
 Beneficiarii acestor aţiuni au fost elevii a 9 clase de la următoarele instituţii de 
educaţie : Colegiul Naţional ” Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic Motru, Liceul cu 
Program Sportiv Tg Jiu, Şc. Gen. ” Constantin Brâncuşi”, Grupul Şcolar Industrial 
Ţicleni, Grupul Şcolar Forestier Tg Jiu,  Şcoala Generală Motru,  Liceul Cărbuneşti, 
Şcoala Generală Rovinari.  
    f). Acţiuni de informare ocazionate de derularea Proiectului ” Puternici , dar 
nu violenţi!”. Semnatarii acestui proiect sunt : D.G.A.S.P.C. Gorj, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie , Inspectoratul de Jandarmi ” Tudor 
Vladimirescu”, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj. Obiectivele 
acestor acţiuni au fost : identificarea formelor de manifestare a violenţei în 
spaţiul şcolii; ameliorarea comportamentelor indezirabile în rândul elevilor; 
optimizarea relaţiilor între elevi, între elevi şi profesori, între copii şi părinţi, 
între cadrul didactic şi părinţi; deprinderea elevilor cu tehnici de autocontrol 
emoţional.   
    g). Acţiunea de informare ocazionată de semnarea protocolului de cooperare 
încheiat între D.G.A.S.P.C. Gorj şi Centrul de Prevenire , Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Gorj,   ce s-a concretizat printr-o acţiune stradală organizată  în data de 
20.11.2008 cu sprijinul elevilor – voluntari , de distribuire de pliante cu tema 
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prevenirii consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor tipuri de dependenţe în 
rândul copiilor , tinerilor şi adulţilor.  
     h). Campania de sensibilizare privind eliminarea pedepsei corporale aplicată 
copiilor ” Mâinile tale ar trebui să ocrotească, nu să pedepsească. Ridică mâna 
împotriva bătăii!”. Beneficiarii acestei campanii au fost 171 de profesionişti ( lucrători 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, consilierii şcolari), copii din sistem rezidenţial , elevii a 
3 clase  din  2 instituţii educaţionale şi părinţii acestora. 
     i). Proiectul educaţional ” Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală”, semnat 
de următoarele instituţii Şc. Gen. Sf Nicolae, Şc. Gen. Constantin Săvoiu, 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, D.G.A.S.P.C. Gorj. Beneficiarii acestui 
priect au fost elevii a 9 clase .Obiectivele acestui proiect au fost identificarea 
situaţiilor concrete de violenţă verbală şi fizică din unitatea şcolară, determinarea 
cauzelor violenţei şcolare; antrenarea cadrelor didactice , elevilor şi părinţilor 
acestora în soluţionarea problemeloe cauzate de violenţa copiilor. 

 
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a violenţei domestice, la nivel 

judeţean a fost elaborat Planul de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie pe anul 2008, una din instituţiile implicate în implementarea 
acestuia fiind DGASPC Gorj sub coordonarea DMPS Gorj. 

Pentru realizarea obiectivelor specialiştii noştrii au iniţiat şi realizat următoarele 
acţiuni: 

- Programul educaţional „ Violenţa în familie”, semnat  de următoarele instituţii 
Colegiul Comericial Virgil Madgearu Tg Jiu şi  DGASPC Gorj. Beneficiarii acestui 
program au fost elevii a 2 clase din colegiul amintit anterior . 

Obiectivele acestui program au fost : formarea capacităţii de rezolvare a 
conflictelor; dezvoltarea stimei de sine şi evitarea victimizării; scăderea riscului 
pentru violenţă, prin oferirea de modele pozitive de comportament ; înţelegerea 
consecinţelor violenţei; formarea unui sistem de valori prosocial. 
      - Acţiunile de informare desfăşurate cu ocazia celor ” 16 zile de activism 
împotriva violenţei domestice ”, la ”Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără 
Adăpost-Casa Iris” - adăpostul de noapte pentru oamenii fără locuinţă.  Obiectivele 
acestor acţiuni au fost informarea persoanelor prezente la seminar despre efectele 
violenţei în familie şi insituţiile competente în soluţionarea unor astfel de cazuri . 

   De asemenea DGASPC Gorj a oferit protecţie şi găzduire în Centrul de primire 
în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice, care 
funcţionează în Tg.Jiu , pentru 6 cupluri mamă şi copii victime ale violenţei. Mamele 
şi copii au beneficiat de programe individualizate de consiliere şi reabilitare precum 
şi de măsuri de intervenţie pe termen scurt pentru educaţie.Ele au fost implicate în 
activităţi de educaţie informalăcu scopul îmbunătăţirii capacităţii de a se proteja în 
situaţia de conflict, îmbunătăţirea comunicării cu proprii copii, îmbunătăţirea 
abilităţilor de îngrijire şi disciplinare a copiilor(utilizarea recompenselor şi a 
pedepselor nonviolente),a deprinderilor de viaţă independentă.   
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11. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a 

planului individualizat de protecţie 
 
În cursul perioadei raportate,  29 de persoane sau familii ,care au dorit să 

adopte au fost evaluate din punct de vedere social şi psihologic, şi au urmat 
cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de parinte, 
organizate de specialiştii compartimentului în 4 sesiuni a câte 3 şedinţe fiecare. În 
urma procesului de evaluare la doua familii nu li s-a acordat atestatul de familie aptă 
să adopte. În această perioadă , 44 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu 
privire la procedura adopţiei, specialiştii compartimentului furnizându-le materiale 
informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotarârea pe care urmau să o ia. 
       Pentru 13 copii,care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională sa deschis 
procedura de adopţie internă. 
       În urma  procesului de potrivire, la 14 persoane/familii atestate ca apte să 
adopte le-a fost dat în încredinţare în vederea adopţiei un copil, într-o situaţie sa 
revocat încredinţarea în vederea adopţiei . Pe perioada încredinţării, specialiştii 
compartimentului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între 
copil şi persoana/familia căreia i-a fost incredinţat copilul, întocmind rapoarte în 
acest sens. 
La sfârşitul perioadei de încredinţare, 22 de adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul 
Gorj, din care 8 au fost excepţii prevăzute de Legea 273/2004. 
        În anul 2008 , pe perioada de postadoptie ,de doi ani, au fost monitorizate 31 
de adopţii, pentru care   s-au întocmit 124 rapoarte trimestriale. Un caz s-a 
inregistrat ca eşec, deoarece atât familia cât şi copilul nu au cooperat, urmând ca în 
anul 2009 să introducem acţiunea de anulare a adopţiei. Pentru 14 cazuri de adopţie 
sa încheiat perioada de monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a 
cazului, prezentate în şedinţele CPC Gorj. 

Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat şi prin prezentarea de statistici şi 
materiale informative privind procedura adopţiei , de către conducerea Direcţiei prin 
mai multe interviuri în mass media locală. 

În baza unui program ,iniţiat de Oficiul Român pentru Adopţii, activitatea de 
adopţii a fost monitorizată de către SCPAS »Sălăjanu Florian şi Cristea Diana », 
monitorizarea finalizându-se cu un seminar de trei zile la Tismana , cu reprezentanţii 
Direcţiilor din regiune(GJ,DJ,MH,VL,OT). 

 
12. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial , în 

conformitate cu standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei coplulului. 
 
În toate complexele de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj 

,în perioada raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor 
minime obligatorii specifice fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea 
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calităţii vieţii beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor faţă de mediul familial. 
Pentru aceasta fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor ţi 

plecând de la nevoile identificate se conctretizează planul individualizat de protecţie 
şi planurile de intervenţie specifice. 

Toate activităţile sau fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în 
mediu rezidenţial şi o cât mai rapidă reintegrare în familia naturală/lărgită sau 
adoptivă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, serviciile oferite contimuă pentru ca 
beneficiarii să nu fie confruntaţi cu riscul marginalizării şi excluziunii sociale.  
      

 Pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008, situaţia statistică a copiilor din 
complexurile rezidenţiale şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 
 

Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 01.01.2008 

Nr. copii-cazuri 
active la 31.12.2008 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg.Jiu 

76 73 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Novaci 

62 63 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg. Cărbuneşti 

37 49 

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

88 87 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu handicap Tg. Jiu 

62 63 

Complexul de servicii alternative la 
protecţia rezidenţială Tg.Jiu 

8 14 

TOTAL 333 349 

 
Situaţia activităţilor desfăşurate la nivelul complexelor de copii şi a celor 

preconizate pentru anul 2009 se prezintă astfel: 
 
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 
31.12.2008 

1. Casa tip familial "Aripi de Serafim" Schela 7 

2. Casa de tip Familial « Debarcader » Tg.Jiu 8 

3. Casa de tip familial »Săvineşti » Tg.Jiu 6 

4. Casa de tip Familial « Aleea Teilor » Tg.Jiu 6 

5. Casa de tip familial « Sf.Dumitru » Tg Jiu 7 

6. Casa de tip familial « Sf.Nicolae » Tg Jiu 7 

7. Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viata  nr.1 Tg Jiu 7 

8. Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viata  nr.2 Tg Jiu 6 

9. Casa de tip Familial « Mărgăritarelor » Motru 8 
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10. Casa de tip Familial « Primăverii » Motru 5 

11. Casa de tip familial « Tineretului » Rovinari 6 

12. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg Jiu 21 

 
A fost schimbată tocăria exterioară la clădirea centrală şi au fost igienizate 

casele de tip familial.Pentru aprovizionarea la timp a centrelor de tip familial a fost 
achiziţionat un autoturism. 

În cursul anului viitor activităţile serviciilor se vor desfăşura cu respectarea 
prevederilor Standardelor minime obligatorii . 
 
 
 

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

Nr.crt. 
crt 

Servicii Nr. copii la 31. 
31.12.2008 

1. Centrul de tip familial Tg.Cărbuneşti 25 

2. Centru maternal  Tg, Cărbuneşti 6 

3. Centrul de zi 0 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil 
abandonat 19 

5. Centrul de consiliere părinţi  

6. Serviciul de reintegrare  

7. Serviciul de monitorizare femeie gravidă predispusă la 
abandon  

 
  În anul 2008 ,s-a schimbat tocăria exterioară, pardosit cu parchet melaminat 

,refăcut acoperiş bucătărie şi birouri .  
Activitatea complexului se va desfăşura pe serviciile alternative cu respectarea 

Standardelor minime obligatorii fiind necesar schimbarea mobilierului. 
 

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 
31.12.2008 

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

3 
 

2. Centrul de zi Novaci 12 

3. Centrul maternal – Novaci 6 

4. Casa de tip familial „ Rovinari” 5 

5. Casa de tip familial „ Motru” 7 

6. Casa de tip familial „ Novaci” 10 
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7. Casa de tip familial « Huluba » 11 

8. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale  « Răchiţi” 11 

9. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale 
 „ Scoarţa” 10 

 
În anul 2008 s-au realizat :– schimbat tocărie exterioară CTF Răchiţi  –înlocuire  

instalaţie apă CTF Novaci precum şi alte lucrări de reparaţii necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 

Activitatea complexului se va desfăşura pe serviciile alternative cu respectarea 
Standardelor minime obligatorii. 

 
 

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

Nr.crt. 
crt 

Servicii  Nr. copii la 
31. 31.12.2008 

1.  Centru de tip rezidential copii cu nevoi educative speciale 
Tg Jiu 87 

2.  Centrul de ingrijire si recuperare de zi copii cu nevoi 
speciale Tg Jiu 14 

3.  Serviciul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii cu 
nevoi speciale 40 

4.  Serviciul pentru pregatirea si sprijinirea reintegrarii/integrarii 
copilului in familie si pentru dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta Tg Jiu 2 

 
   Este singura unitate de tip rezidenţial vechi , cu aproape 100 de copii pe care o 

mai avem în subordine.  Nu a intrat în restructurare deoarece funcţionarea ei este 
legată de existenţa Şcolii Speciale, iar procesul de  restructurare este interdependent 
de implementarea reformei învăţământului special.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii în cursul anului au fost efectuate 
următoarele lucrări :  reparaţii grupuri sanitare parter ,etaj I şi II ,schimbat tocărie 
exterioară la grupurile sociale din cămin ; a fost achizişionat un autoturism.  
 

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

Nr.crt. 
crt 

Servicii  Nr. copii la 
31. 31.12.2008 

1.   Serviciul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau 
 integrării în familie a copiilor instituţionalizaţi 62 

2.  

 Serviciul de consiliere şi sprijin pentru părinţi 7 

3.   Centrul de îngrijire de zi pentru copilul cu handicap sever 25 

4.   Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi 63 
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  S-au finalizat lucrările la curtea exterioară, care să permită activităţi în aer liber 
ale copiilor cu handicap . De asemenea lucrări de reparaţii  tencuieli ,burlane, 
înlocuirea mobilierului deteriorat din dormitoare şi săli de joacă,achiziţionarea unui 
microbuz de 20 locuri . 

Activitatea complexului se va desfăşura pe serviciile alternative cu respectarea 
Standardelor minime obligatorii. 
 

6. Complexul de servicii alternaative la protectia rezidentiala Tg Jiu    
 

Pentru ca activitatea complexului să se poată desfăşura pe serviciile alternative 
cu respectarea Standardelor minime obligatorii , în anul 2008 au fost prevăzute 
următoarele priorităţi investiţionare : achiziţionare autoturism, schimbarea tocăriei 
la faţada laterală şi faţada spate a centrului. 
 

Nr.crt. 
crt 

Servicii  Nr. copii la 
31. 31.12.2008 

1.   Serviciul de monitorizare,asistenta si sprijin al femeii gravide 
predispuse sa isi abandoneze copilul 1 

2.  

Centrul maternal  10 

3.   Centrul de îngrijire de zi  26 

 
 
 

13. Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile 
publice şi organizaţiile neguvernamentale care au 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau în 
protecşia şi promovarea drepturilor copilului. 

 
Pentru atingerea obiectivelor strategice DGASPC Gorj a iniţiat si a continuat 

derularea unor parteneriate materializate în proiecte /programe şi convenţii de 
colaborare, în diferite domenii , după cum urmează :  

- În parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,   s-
a întocmit pre-propunerea de proiect ,,Inclusiv Tu”, cu activităţi de evaluare, 
consiliere psihologică/ psihoprofesională, pentru persoanele cu dizabilităţi cu sau 
făra calificare, care au absolvit sau nu invăţământul obligatoriu, în vederea încadrării 
în muncă, proiect depus în anul 2008, pe programul Phare 2006/018-147.04.02.(nu 
s-a obtinut finantare) 

-În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean  s-a finalizat proiectul                  
,, Împreună  vom reuşi” derulat prin programul Phare 2005-Acces la educatie pentru 
grupurile dezavantajate, finantat de Comisia Europeana(546.840 euro) 
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      Obiective derulate in cadrul proiectului : 
*Imbunatatirea conditilor de educatie la nivelul invatamantului prescolar pentru 

60% copii nescolarizati din grupurile dezavantajate si stimularea inscrierii timpurii in 
sistemul de educatie in perioada 2007-2008. 

*Imbunatatirea ratei succesului scolar cu 50% (prevenirea abandonului scolar), 
stimularea inscrierii in programe de A doua sansa la nivelul invatamantului primar si 
gimnazial si cu 70% a tinerilor care au abandonat sistemul de invatamant obligatoriu 
in perioada 2007-2008. 

*formarea  a 225 cadre didactice pe principiul educatiei incluzive  
*stimularea participarii a 80% dintre parintii si membrii ai comunitatii din grupurile 

dezavantajate la actul educational 
*infiintarea CREI 

*program de sprijin pentru elevii cu CES. 
    -Parteneriat cu Asociatia « Vasiliada »-Filiala Tg-Jiu, in vedera implementarii 

proiectului « Speranta pentru o viata mai buna »-locuinta protejata »Sf.Voievozi 
Mihail si Gavril » pentru tinerii cu dizabilitati- acord incheiat pe o perioada de 6 ani. 
     -Parteneriat cu Consiliul Local Tintareni, judetul Gorj, in accesarea finantarii prin 

proiectul Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si 
instruirea personalului aferent(H.G. nr. 928/2007 pentru ratificarea Acord-cadru de 
imprumut dintre Romania si Banca Romana a Consilului Europei, in vederea 
infintarii  «  Centrului de consiliere si sprijin pentru copiii si parintii din localitatea 
Tintareni, Judetul Gorj  
     -Parteneriat cu Fundaţia « S.O.S Copiii Gorjului », in accesarea proiectului 

« Calificarea personalului din institutiile rezidentiale pentru copii »  cu finantare din 
fonduri structurale POS-DRU 2007-2013. 
     -Conventie de colaborare cu Fundaţia, « S.O.S Copiii Gorjului »,in vederea 

creşterea calităţii vieţii copiilor cu handicap, acţiuni pentru prevenirea exploatării prin 
muncă a copiilor, prevenirea abandonului şcolar. 
     -Parteneriat cu Asociatia « Vasiliada » Craiova , in accesarea proiectului 

« Economie sociala-mod de integrare sociala a persoanelor cu dizabilitati », cu 
finantare fonduri structurale POS_DRU 2007-2013.  
Obiectiv principal : imbunatatirea oportunitatilor de integrare economica a 

persoanelor cu dizabilitati neinstutionalizate din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti. 
-Parteneriat inter-instituţional cu Penitenciarul de maximă siguranţă Tg-Jiu semnat 

la data de 20.11.2008 , privind imbunătăţirea accesului copiilor şi tinerilor la servicii 
de calitate – programe de educaţie non-formală, programe de reducere a riscului 
abuzului fizic. 
- Protocol cu Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tg-Jiu,  

Spitalul Judeţean Gorj– semnat la data de 10.08.2008 –privind punerea în legalitate 
pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a celor asistaţi în unităţile 
sanitare şi de protecţie sociala 
- Parteneriat educational CJRAE Gorj semnat la data de 12.11.2008, privind 
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imbunătăţirea accesului copiilor şi părinţilor  la servicii de calitate – programe de 
educaţie non-formală, programe de reducere a riscului abuzului fizic 
-Parteneriat Şcoala Generală “Sf. Nicolae” , privind imbunătăţirea accesului copiilor 

şi părinţilor lor la servicii de calitate – programe de educaţie non-formală, programe 
de reducere a riscului abuzului fizic. 
-Conventie de colaborare cu  L'Institut Saint-Joseph de Saint-Hubert avan ca obiect  

practica studenţilor  francezi in institutiile sociale 
-Protocol de colaborare cu Centrul de reeducare Buziaş , privind acţiuni comune 

care să contribuie la facilitarea reintegrării sociale a copiilor şi tinerilor care au 
executat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare 
-Protocol de colaborare cu Fundaţia pentru tineret “Del” Promovarea, respectarea 

şi garantarea drepturilor fiecărui cetăţean român de etnie rromă 
-Protocol de colaborare cu Uniunea Rromilor Creştini din România Promovarea, 

respectarea şi garantarea drepturilor fiecărui cetăţean român de etnie rromă. 
-Program educational cu Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” Tg-Jiu, privind 

adaptarea şcolară pentru evitarea violenţei şi conştientizarea importanţei educaţiei 
pentru viitorul fiecăruia 
-Protocol de parteneriat cu Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” Tg-Jiu, privind 

imbunătăţirea calităţii vieţii copiiilor cu dizabilităţi şi a celor proveniţi din familii 
defavorizate economic. 
-Program educational cu Şcoala Generală “C. Săvoiu” Tg-Jiu ,Inspectoratul de 

politie Gorj, Scoala Generala Sf. Nicolae-Tg-jiu, privind prevenirea şi combaterea 
violenţei şcolare prin conştientizarea elevilor cu privire la importanţa educaţiei 
pentru viitorul fiecăruia. 
-Contract de parteneriat educational cu asociaţia Euro Protector România privind 

imbunătăţirea accesului tinerilor şi copiilor la servicii de calitate – programe de 
educaţie formală şi nonformală, educaţie pentru sănătate, servicii medicale, 
programe de reducere a riscului. 
-Protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Centrul Judeţean 

de Asistenţă psihopedagogică Gorj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, 
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj, Inspectoratul de Jandarmi 
“Tudor Vladimirescu” ,  în vederea implementării proiectului “Prevenirea delicvenţei 
juvenile” 
-Protocol cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă in vederea 

derularii unor  activităţi de informare şi consiliere a tinerilor în vederea identificării 
oportunităţilor de angajare. 
-Protocol cu Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj , 

privind derularea unor activităţi desfăşurate în vederea punerii în legalitate pe linie 
de stare civilă şi de evidenţa persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în 
unităţile sanitare şi de protecţie sociala. 
-Program educaţional pentru grupuri dezavantajate cu Liceul “Roşia Jiu“, com 

Fărcăşeşti , în vederea colaborarii pentru implementarea  proiectului “Drepturile 
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copiilor sunt lege!” 
-Protocol de colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Gorj, privind prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor tipuri de 
dependenţe în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor 

-Protocol incheiat cu Direcţia de Muncă şi Protecţie SocialăGorj privind preluarea  
bazei de date în format electronic, cu beneficiarii alocaţiei de stat pentru copii şi 
reprezentanţii legali ai acestora, în vederea efectuării plăţii de către Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

-Conventie de colaborare cu Şcoala Generală “Sf. Nicolae” privind colaborarea  
interinstituţională în cadrul “Campaniei de combatere a violenţei în familie”. 

-Protocol de parteneriat cu Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, Tg-Jiu privind 
accesul la educaţie şi formare profesională a copiilor cu dizabilităţi, corelată cu 
nevoile personale ale acestora în vederea creşterii şanselor de integrare social. 

-Conventie de colaborare  cu Şcoala Populară de Artă, Tg-Jiu Asigurarea unui 
număr maxim de 10 copii  aflaţi la CPRU Tg-Jiu la spectacolele oferite de Şc. 
Populară de Artă Tg-Jiu. 

-Contract de parteneriat cu Şcoala Generală “Constantin Săvoiu”, Tg-Jiu. 
 Scop : antrenarea şi implicarea copiilor, cadrelor didactice, părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea activităţolor din cadrul parteneriatului. 
-Conventie de colaborare  cu Poliţia Comunitară Tg-Jiu. Scop : Identificarea şi 

monitorizarea vieţii în stradă. 
-Conventie de colaborare  cu Poliţia Municipiului Tg-Jiu.Scop : Recuperarea 

socială a copiilor străzii. 
-Protocol de colaborare cu penitenciarul cu regim de maximă siguranţă Tg-Jiu. 

Scop : Reintegrarea socială a copiilor care au executat o măsură privată de 
libertate. 

-Plan comun de interventie cu Poliţia de proximitate Gorj-acordarea asistentei 
sociale si protectiei speciale pentru copii strazii. 

-Protocol de colaborare cu Fundaţia Mission Without Borders România. Scop: 
Sprijin material, educaţional şi emoţional pentru copilul aflat în dificultate. 

-Proiect educational cu Şcoala Primară Vârţ, Rovinari. Scop : Combaterea traficului 
de fiinţe umane, a abuzurilor şi a consumului de drog. 

- Proiect de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, Asociaţia “Centrul Roman pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual“. 
Scop : Prevenirea şi soluţionarea cazurilor referitoare la copii dispăruţi, exploataţi 
sexual ori implicaţi în pornografie pe Internet. 

-Protocol de colaborare cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Gorj, 
Asociaţia Sănătate, Educaţie şi Familie -Derularea proiectului educaţional « Prezenţa 
ta contează ». 
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- Protocol de colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, Autoritatea de Sănătate Publică Gorj, “S.O.S. Copiii Gorjului“ 

privind infiinţarea şi operaţionalizarea Echipei Intersectoriale Locale pentru 
combaterea exploatării copiilor prin muncă.  

 
 
- Protocol cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Gorj, privind furnizarea de 

către casele de asigurări de sănătate a datelor referitoare la asiguraţii din categoriile 
copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament. 

- Parteneriat institutional cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane  
Centrul Regional Craiova, Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Gorj, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial 
Gorj, Autoritatea de Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor Simple Gorj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Gorj, Serviciul de Probaţiune Gorj, “S.O.S. Copiii Gorjului“avand ca obictiv : 
Înfiinţarea şi operaţionalizarea echipei interinstituţionale antitrafic la nivel judeţean 
pentru prevenirea şi combaterea traficului de personae. 

-Conventie cu Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. 
Călători” – S.A., privind  asigurarea facilităţilor de călătorie pe calea ferată pentru 
persoanele cu handicap. 

-Conventie cu S.C. Expres Transport S.A, privind gratuitatea transportului auto 
interurban pentru persoane cu handicap. 

- Conventie cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România-eliberarea rovinietelor pentru persoane cu handicap.  

- Protocol cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, filiala Gorj -drepturi cuvenite 
persoanelor cu deficienţe vizuale. 

- Protocol cu Casa Judeţeană de Pensii Gorj,- dreptul persoanelor cu handicap la 
un bilet de tratament balnear. 

- Conventie cu Direcţia Regională de Poştă Craiova -achitarea lunară de către 
subunităţile poştale a drepturilor băneşti acordate persoanelor cu handicap. 

- Conventie cu S.C. COM-TEL SRL, privind asigurarea de asistenţă tehnică şi 
consultanţă în domeniul programelor de calculator. 

- Protocol cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Integrarea pe 
piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, apte de muncă 

- Protocol cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Gorj Aplicarea prevederilor privind 
standardele de calitate în domeniul protecţiei sociale privind persoanele 
instituţionalizate. 

-Conventie de prestari servicii cu S.C. TOURS CLAUS SRL privind gratuitatea 
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transportului auto interurban pentru persoane cu handicap accentuat. 
-Conventie de prestari servicii cu S.C. BARAN IMPEX SRL, privind gratuitatea 

transportului auto interurban pentru persoane cu handicap accentuat. 
-Conventie de prestari servicii cu S.C. ESENŢIAL SRL, privind gratuitatea 

transportului auto interurban pentru persoane cu handicap accentuat. 
-Conventie de prestari servicii cu S.C. SORGINIMON SRL, privind gratuitatea 

transportului auto interurban pentru persoane cu handicap accentuat. 
-Conventie de prestari servicii cu S.C. PLUTANUL TRANS SRL privind gratuitatea 

transportului auto interurban pentru persoane cu handicap accentuat. 
 

14. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor 
destinate copiilor şi familiilor în situaţie de risc. 

 
- la solicitarea redactorilor din mass-media locală au fost furnizate informaţii privind 

activitatea DGASPC Gorj în domeniul protecţiei copilului(22 de cereri scrise),inclusiv 
prin realizare de reportaje sociale. 

- pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţilor de către DGASPC Gorj, 
dar şi la iniţiativa proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate 165 de      
articole vizând protecţia copilului(din care 13 au făcut referire la aspecte negative), la 
posturile TV locale au fost difuzate 12  reportaje, iar în cadrul emisiunilor de ştiri 
activitatea direcţiei şi a complexelor a fost evidenţiată de 58 de ori. 

- conducerea direcţiei şi a complexelor a participat la 12 emisiuni în direct la 
posturile de televiziune locale, legate de activitatea de protecţie a copilului. 

- toate serviciile de specialitate au elaborate materiale publicitare (pliante , fluturaşi), 
pe care le diseminează în rândul beneficiarilor şi colaboratorilor cu care intră în 
contact şi/sau cu prilejul a diverse ocazii/evenimente organizate. 

- popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se 
realizează şi în cadrul parteneriatelor descrise anterior , atât prin activităţi cu caracter 
permanent(întâlniri periodice, discuţii tematice, acţiuni comunitare) cât şi prin 
organizarea a diverse evenimente( serbări, mici expoziţii). 

- de asemenea ,se actualizează permanent pagina Web(www.dgaspcgorj.ro) 
conţinând informaţii , anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Gorj.  

 
15. Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul 

protecţiei copilului 
 

- evaluarea iniţială a unui număr de 354 copii pentru care au fost primite solicitări 
şi pentru care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip rezidenţial(45),familial(87), 
servicii alternative(24)menţinere în familie cu sau fără sprijin(160) alte măsuri(38). 

- reevaluarea situaţiei a aproximativ 345 copii care beneficiază de măsuri de 
protecţie de tip rezidenţial, 180 de copii din asistenţă maternală şi 591 de copii aflaţi 
în plasament sau tutelă la rude sau familii 

http://www.dgaspcgorj.ro/
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-coordonarea serviciilor rezidenţiale din subordine prin vizite periodice de 
coordonare şi control, 

-întocmirea planului individualizat de protecţie şi a programelor de intervenţie 
specifică pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecţie specială şi revizuirea 
periodică a acestora (peste 450 de planuri) 

- consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, în vederea alegerii celei mai bune 
soluţii de viitor, înţelegerii implicaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor ce decurg din 
stabilirea unei măsuri de protecţie, 

- întocmirea de anchete sociale şi a rapoartelor de anchetă psiho-socială, 
- evaluarea complexă a 1140 de copii cu dizabilităţi,întocmirea planului de 

recuperare,consilierea părinţilor acestor copii , întocmirea raportului de evaluare 
complexă în vederea încadrării într-un grad de handicap etc.  

- s-au primit 51 de sesizări de la parchetele din judeţul Gorj privind fapte de natură 
infracţională săvârşite de minori între 7-18 ani, din care au fost rezolvate 28, cu 
instituire măsură, restul fiind în curs de soluţionare.  Aceste cazuri sunt monitorizate 
trimestrial de specialiştii DGASPC Gorj.  

- au fost emise 66 de dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru 71de 
copii, care ulterior au fost înlocuite cu: 

          - plasament rezidenţial -11 
          -plasament familial -15 
          - plasament AMP-7 
          -revenire în familie -29 
          -tutelă -1 
          - supraveghere specializată -3 
- pentru toate cazurile prezentate CPC sau instanţei specialiştii compartimentelor 

au întocmit planurile individualizate de protecţie şi planurile de servicii, completând 
de altfel pe teren întreaga documentaţie necesară.  

- s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările  autorităţilor locale din judeţ  
legate de situaţii deosebite ivite în comunitate şi care au avut ca obiect copii în 
dificultate. 
     - s-a făcut centralizarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate. (Ordinul nr. 219/2006 al ANPDC), activitate în cadru căreia s-au cules 
datele de la primării, au fost prelucrate, centralizate şi raportate  biroului monitorizare 
pentru a fi transmise la ANPDC. Activitatea are loc trimestrial între 1 şi 15 ale luni 
următoare trimestrului ce trebuie raportat. În paralel am colaborat cu ISJ în vederea 
opţinerii acestor date de la toate şcolile din judeţ, având astfel o imagine cât mai 
reală asupra fenomenului. 
    În perioada analizată , 01.01.2008 – 31.12. 2008 Comisia pentru Protecţia 

Copilului Gorj (CPC) ,în baza Legii 272/2004 a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut 
măsuri de protecţie a copilului după cum urmează: 

#- au fost emise 512 hotărâri privind copilul în dificultate ,dintre care cele mai 
importante au presupus: 
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       * instituire măsură de plasament la complexe de servicii comunitare, centre de 
plasament de tip familial; ,centre maternale 

        *41 instituire  plasament la alte familii,persoane,rude grad IV 
         *4 instituire măsuri la AMP 
        *52 hot. de revocare plasament în instituţii 
        * 83 hot. de revocare plasament familial; 
        * 9  hot. privind transferul între centre; 
        *  43 hot. de  reatestare ca AMP în cadrul DGASPC Gorj; 
        *  1 hot. de eliberare atestat  pentru AMP 

   *  1 hot. de modificare atestat  pentru AMP 
        *  1 hot. de retragere atestat  pentru AMP 
        *  22 hot. de plasament înlocuire de măsură între AMP 
        *  23 hot. de revocare plasamente la  AMP 
        *  25 hot. privind masuri de supraveghere specializată 
        *  41 hot. de suspendare de masuri pe perioada determinata etc. 
        *  16 hot. Privind revocarea hot. De supraveghere specializatăca urmare a 

raportului primit de la poliţie, 
        *  72 hot de înlocuire a măsurii de plasament cu plasament pentru tânăr 

conform art.51 alin2 şi alin 3 din Legea 272/2004 
       *  23 alte hotărâri 
#- au fost de asemenea emise 1140 hotărâri privind încadrarea copiilor în 

categoria persoanelor cu handicap şi privind orientarea şcolară.    
 

Nr.cr
t 

Gradul de handicap Nr.copii la 
31.12.2008 

1. Grav- cu asistent personal 492 

2. Accentuat 331 

3. Mediu 203 

4. Uşor 30 

5. Zero- neâncadrabil în grad de handicap 8 

6. Revocări 2 

7. Orientări şcolare 62 

8. Alte situatii (in cursul anului 2008 
sunt copii care au mai multe hot. de 

handicap ) 

12 

9. TOTAL 1140 

 
 

Indicatori specifici 
Anul 2008 

-31.12.2008- 
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Plasamente la complexe de servicii (cazuri noi) 56 

Plasamente la familii/persoane (cazuri noi) 57 

Dezinsituţionalizări ( ieşiri din sistemul de protecţie) 178 

Plasamente la asistenţii maternali –(cazuri noi) 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       II.Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 
adulte cu handicap; 

 
  Activitatea noastră a avut ca scop de a realiza cât mai multe obiective 

prevăzute în  Planul operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene în 
domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2007-2013, utilizând la maxim toate 
resursele umane, financiare de care am dispus  în anul 2008.  

 Astfel putem raporta că la obiectivele  prevăzute în Planul operaţional avem 
următoarele realizări pe anul  2008 : 

 
1.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare 

amenajare ,dotare a instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  
adulte cu handicap            

 
Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul 

Autoritǎţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap) în vederea diversificării servicilor 
sociale şi implementarea standardelor de calitate la aceste servicii s-au efectuat  
studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare,  la centrele 
rezidenţială  în cadrul DGASPC Gorj . 

Complexul de Recuperare Reabilitere Neuropsihică Bâlteni 
 În anul 2008 s-a efectuat proiectul pentru extindere, capacitate, reabilitare,  

amenajare, structuri de îngrijire etaj 3 la Complexul de Recuperare şi Reabilitare  
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Neuropsihiatrică pentru Adulţi « BÂLTENI », lucrarea va fi  efectuată  în anul 2009  
cu finanţare prin proiect de la Fonduri Structurale : 

- s-au  efectuat reparaţii la centrala termică şi bucătăria unităţii                                   
având în  vedere circuitul alimentelor conform normelor de igiena.  

- s-au  inlocuit usile de la etajul I si etajul II .  
    - s-a achiziţionat un autoturism Dacia Logan 

Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 
În anul 2008  s-a efectuat  studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de 

execuţie pentru obiectivul ,,Extinderea, reabilitarea şi dotarea C.I.A. Dobrita”. Prin 
această extindere se va diversifica serviciile sociale şi complexul va cuprinde un 
Centru de recuperare şi un centru de îngrijire şi asistenţă. Se va extinde  sala de 
mese la o capacitate de 80 de locuri şi se realizează 50 de locuri de cazare la 
nivelul standardelor aprobate prin Ordin al ANPH nr.599/2008. Execuţia lucrării se 
va face  în anul 2009 cu finanţare prin fonduri structurale: 

- modernizarea sistemului de incălzire/proiect tehnic,reabilitarea centrală termică 
şi instalaţii termice interioare; 

Ca lucrări de reparaţii şi igienizări  amintim : 
     - reparaţii garaj auto; 
      - reparaţii magazie diverse; 
       - reparaţii magazie materiale si echipament; 
- reparaţii placa beton în curtea unităţii; 
- reparaţii subsol pavilion unitate; 
-reparaţii şarpantă clădirea principală, igienizari interioare –                                                              

zugrăveli, vopsea lavabilă; 
  - înlocuit sobe teracotă combustibil solid 8 bucăţi; 
  Ca   dotări  amintim : 
    - dotare cabinet fizioterapie – parţial; 
    - dotare sala kinetoterapie – parţial; 
     - dotare cabinet medical – parţial; 
    - dotarea unităţii cu grup electrogen pentru asigurarea iluminatului de rezervă; 
Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni 
În vederea diversificării servicilor sociale în cadrul complexului s-a  făcut: 
- studiu de fezabilitate  pentru un Centru de Recuperare şi    Reabilitare  cu o 

capacitate de 40 locuri, care dorim să realizăm  prin proiect ; 
- s-au executat lucări  de reparaţii amenajare şi modernizare  la   nivelul 

standardelor de calitate  la Pavilion B, în valoare de 309.053 lei; 
Pe linie administrativă,în limita  fondurilor alocate,s-au executat lucrări de 

reparaţii cu personalul angajat, după cum  urmeză: 
- terminarea şi darea în folosinţă a noii spălătorii, care a fost construită pe 
amplasamentul bucătăriei de vara; 
 -  lucrări de reparaţii la cabina de la poartă; 
- lucrări de reparaţii şi întreţinere în pavilion A şi celelalte pavilioane; 
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- Tăiat şi depozitat 150 t lemne; 
- amenajat parcare prin pietruire; 
- de intreţinere curte interioară; 
Lucrări ca dotări  amintim:  
- achiziţionarea unui autoturism Dacia Logan, în valoare de 28.575, 00lei; 
- achiziţionarea pentru contabilitate a 3 calculatoare echipate complet pentru 

sectorul l de contabilitate în valoare de 9.000 lei; 
CSCSPRRPHFP Tg-CARBUNESTI 
În funcţie de resursele disponibile pe anul 2008 şi conform standardelor şi 

normelor europene au fost modernizate secţiile de: 
             - carmangerie; 
             - patiserie; 
În anul 2008 s-au achiziţionat următoarele: 
             - slaif tâmplărie; 
             - cărucior transport carcase; 
Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 
Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul 

Gorj a fost alocată pe anul 2008 suma totală de 42.561.221 lei din care : 
              
 
- 27.836.702 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap 

neinstituţionalizaţi ingrijiţi la domiciliu din care : 
               - indemnizaţii lunare :                 16.213.825,00 lei 
               - buget personal complementar : 7.678.625,00 lei 
               - indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual: 

3.944.220,00 lei.  
 - 14.724.519 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizaţi în cele 

patru complexe în număr total de 315 beneficiari de servicii sociale din care: 
               - CIA Suseni                                     4.069.600,00 lei 
               - CIA Dobriţa                                    2.607609,00 lei 
               - CRRNA Bîlteni                               5.234.310,00 lei 
               - CSCSPRRPHSP Tg-Cărbuneşti   2.703000,00 lei 
În perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, compartimentul de prestaţii sociale a 

desfăşurat următoarele activităţi: 
      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata  
prestaţiilor sociale pentru un numar de 9579 persoane cu handicap, după cum 

urmează : 
 1.  Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 57, alin. (4): 
     -  copii gradul I    - 429 
      -  copii gradul II   - 246 
     -  copii gradul III  - 168 
  2. Adulţi fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.57, (4) Legea 
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448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget 
complementar: 

    -  adulţi gradul I  -1131 persoane 
    -  adulti gradul II  -2437 persoane 
    -  adulţii gradul III -  59 persoane 
   3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 

57, alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap 
şi buget complementar: 

- salariaţi gradul I   -    19 persoane 
- salariaţi gradul II  -  257 persoane 
- salariaţi gradul III -   29 persoane 
    4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 

448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoana cu handicap si buget 
complementar: 

- pensionari gradul I   -  1139 persoane 
     - pensionari gradul II  -  1486 persoane 
     - pensionari gradul III -   107 persoane 

   5. Nevăzători, care beneficiază de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) 
Legea 448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap , buget 
complementar şi indemnizaţie de însoţitor unde este cazul: 

     - gradul I     -  1005 persoane 
     - gradul II   -  1059 persoane 
     - gradul III  -        8 persoane 
- s-a îregistrat un număr de 1588 cazuri noi persoane care beneficiază de 

prevederile Legii 448/2006, astfel: 
                                            - persoane fără venit                  -  385 
                                            - pensionari                                -  721 
                                            - nevăzători                                -  267 
                                            - persoane încadrate în muncă  -    80 
                                            - copii                                         -  135 
-în perioada raportată ( 01.01- 31.12.2008) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale 

pentru persoanele cu handicap în sumă totală de 27.836.702 lei astfel: 
 -pentru indemnizaţie lunară  -16.213.825,00 lei 
 -pentru bugetul personal complementar lunar -     7.678.657,00 lei 
 -pentru indemnizaţia de însoţitor pentru nevăzători - 3.944.220,00 lei  
 -s-au eliberat un număr de 19007 bilete CFR şi 40164 bilete ITA pentru 

persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea 
transportului interurban conform  art. 22 legea 448/2006; 

-s-au completat şi s-au eliberat un număr de 1949 legitimaţii de călătorie 
interurbană pentru transportul gratuit în comun; 

 -am răspuns în conformitate cu prevederile legale  la un număr de 45 scrisori şi 
sesizări ale persoanelor cu handicap ; 
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-pentru asigurarea serviciilor sociale beneficiarilor din centrele pentru adulţi au 
fost alocate  pe anul 2008 suma totală :  14724519,00 lei  din care: 

 
- Complexul de  Îngrijire şi Asistenţă Suseni,  4.069.600,00 lei 
 
Structura cheltuielilor fiind: 
-cheltuieli de personal 10=2.437.000 lei 
-bunuri si servicii         20=1.280.000 lei 
-cheltuieli de capital     70=352.600   lei 
 
Complexul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa      2607609,00 lei 
 
În anul 2008, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii a avut următoarea 

structură: 
 

Nr.
crt. 

  Cheltuieli      Ron  

1. De personal  1 494 000 lei 

2.  Bunuri şi servicii     791 000 lei 

3. De capital     231 000 lei 

4. TOTAL   2 516 000 lei 

5. VENITURI       90 609 lei 

 
 
Complexul de Recuperare-Reabilitare Neuropsihiatrică Bâlteni 
 
 Bugetul  pentru anul 2008 a fost în sumă de 5234310,00 lei, şi a fost cheltuit 

după cum urmează: 
- cheltuieli de personal – 3508310,00 lei    
- cheltuieli materiale şi servicii – 1726000,00 lei ,    
- bunuri şi servicii – 616000 lei  
- hrană – 526000 lei 
- reparaţii curente – 44000 lei   
- medicamente şi materiale sanitare – 199000 lei  
- bunuri de natura obiectelor de inventar – 90000 lei   
- pregătiri profesionale – 4000 lei  
- protecţia muncii – 1000 lei  
- alte cheltuieli – 246000 lei  
 
  Complexul de Servicii Comunitare Tg-Cărbuneşti  2813000,00 lei 
 funcţionează pe baza a două bugete:  
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 -  bugetul principal alimentat cu fonduri de la Consiliul Judeţean ; 
 - bugetul anexă,bazat pe veniturile obţinute din valorificarea produselor obţinute 

în secţii. 
Bugetul principal prevede alocaţii în valoare de 2.110.000 lei, repartizate astfel: 
- cheltuieli personal – 1.030.000 lei 
- cheltuieli materiale – 623.000 lei 
- transferuri – 375.000 lei 
- capital – 82.000 lei 
 Bugetul anexă prevede alocaţii în valoare de 703.000 lei, repartizate astfel: 
- salarii – 375.000 lei 
- materiale – 319.000 lei  
- capital – 9000 lei 
 
1.2. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a persoanei cu handicap 

şi asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare 
 
  În vederea implementării unui sistem coerent şi compex de stabilire a gradului 

de handicap cu accent pe stabilirea potenţialului de integrare a persoanei cu 
handicap în anul 2008 în baza Legii 448/2006 şi a HG 430/2008 s-a înfiinţat 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  care 
funcţionează pe lângă Comisia de evaluare complexă a  persoanelor adulte cu 
handicap.Acest serviciu de evaluare complexăasigură evaluarea persoanelor 
adulte cu handicap din punct de vedere medical,psihic, vocaţional,social,  pentru 
încadrarea în grad de handicap şi asigurarea măsurilor de protecţie socială 
prevăzute de lege. În baza raportului de evaloare întocmit de către cadrelor de 
specialitate din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă , Comisia de Evaluare  
Complexă încadrează într-un  grad de handicap, întocmeşte Planul individual de 
reabilitare şi integrare socială,după caz face orientare profesională şi dispune 
protecţia  socială: 

        - îngrijire la domiciliu 
        - îngrijire de asistent personal profesionist 
        - admitere în centre rezidenţiale  
   În vederea  eficientizării procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţiilor 

prevăzute  de legislaţia invigoare în  primul rând  am pus accent pe informare 
corectă şi rapidă a persoanelor asupra drepturilor şi facilităţiilor de care pot 
beneficia ,asupra documentelor necesare pentru  obţinerea drepturilor şi facilităţiilor 
reglementat de lege. 

Această informare  s-afăcut  la sediul Direcţiei de către salariaţi, prin massmedia 
prin aducerea la cunoştiinţă autorităţiilor locale, prin afişare pe situl  DGASPC Gorj. 

În vederea transmiterii drepturilor băneşti  reglementat prin Legea nr.448/2006 s-
aîncheiat o convenţie cu  POŞTA ROMÂNĂ S.A. Regională Craiova. 

În vederea asigurării gratuite a transportului interurban pe cale ferată s-a 
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încheiat o convenţie  cu SNCFR şi cu 21 de societăţi comerciale de transport 
pentru asigurarea transportului gratuit cu auto a persoanelor cu handicap şi 
însoţitorilor acestora. 

În vederea obţinerii rovignietelor gratuite  de către persoanele cu handicap a fost 
încheiat o convenţie cu  Direcţia de Drumuri şi poduri. 

Compartimentul de prestaţii sociale şi compartimentul pentru  îngrijire de tip 
familial pe anul 2008 au eliberat un număr de 19007 bilete CFR şi 40164 bilete ITA 
pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea 
transportului interurban conform  art. 22 legea 448/2006. 

S-au completat şi s-au eliberat un număr de 1949 legitimaţii de călătorie 
interurbană pentru transportul gratuit în comun şi s-au eliberat 72 de rovigniete . 

    
     1.3. Transformarea instituţiilor rezidenţiale existente din unităţi pasive de 

internare şi supraveghere în instituţii cu o politică activă de integrare socială a 
persoanelor cu handicap   

 
Reevaluarea periodică a situaţiei socio-psiho-medicală a persoanei 

instituţionalizată  se efectuează periodic  la 6 luni şi ori de câte ori este cazul de 
către comisiile pluridisciplinare constituite în centre din specialişti  în domeniul 
medicinei, în domeniul psihologiei şi în domeniul  asistenţei sociale. 

 În raport cu rezultatele evaluării  se modifică Planul Individual de Intervenţie 
care cuprinde Programul Individual de Îngrijire,Programul Individual de Recuperare 
şi Programul Individual de Integrare Socială.  

Beneficiarii serviciilor sociale din centrele rezidenţiale pe anul 2008  au fost 
reevaluate  de două ori din punct de psihic de către medicii specialişti din cadrul 
Direcţiei de Sănătate Publică prin CAS în baza Ordinului 372/2006 al Ministerului 
Sănătăţii. 

În vederea derulării programelor privind deprinderile de autonomie personală şi 
socială ;dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap( pe lângă programele de 
recuperare realizate în centrele noastre de către personal de specialitate în 
colaborare cu  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari din 
Constanţa s-a demarat începând din 2008 un program de schimb de beneficiari 
între două judeţe la care au participat 16 beneficiari în vederea dezvoltării 
autunomiei personale, s-au organizat excursii în împrejurimile judeţului nostru 
precum mânastirea Tismana,Lainici,oraşul Novaci,Peştera Muierilor. 

  S-a organizat Cupa Suseni 2008, competiţie sportivă pentru persoane cu 
handicap din centre precum şi neinstituţionalizate cu premii, etc.    

     2. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII SOCIALE ŞI MEDICALE A 
PERSOANELOR CU HANDICAP PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII 

 
  2.1. Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea 

socială şi a preveni marginalizarea persoanelor cu handicap  
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      Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun pentru informarea 
corectă a beneficiarilor  “Ghidul beneficiarului “ care toate informaţiile cu privire 
la; servicile sociale ce poate fii asigurat beneficiariilor, criterile pentru a fii admis 
în centru,documentele necesare, resursele umane, financiare. Se asigură 
vizitarea centrului de către cei interesaţi. Comisia de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap informează  persoanele evaluate în funcţie de 
nevoi asupra serviciilor sociale recomandate şi existente în judeţ. Beneficiarii 
centrelor  au acces la asistenţă medicală atât în cadrul centrului cât şi la medicii 
specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de familie 
beneficiând de asistenţă medicală gratuită. 

  Conform prevederiilor Contractului Cadru a CNAS, medicii centrelor  au o 
convenţie încheiată cu CAS Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru 
tratamentul ambulatoriu pe primele trei zile. 

    Încă de la admitere o echipă multidisciplinară formată din minim trei 
specialişti( medici,asistenţi sociali, psihologi,psihopedag) face o evaluare şi în 
funcţie de nevoile acestuia întocmeşte pentru fiecare Planul Individual de 
Intervenţie pe baza Fişei de evaluare. 

  
 
 
   Planul Individual de Intervenţie cuprinde un: Program Individual de 

Ingrijire,Program Individual de Recuperare,Program Individual de 
Integrare/Reintegrare 

     Programul Individual de Ingrijire s-a desfăşurat în centre după cum 
urmează : 

   In CIA DOBRIŢA asistenta medicală a fost asigurată în mod eficient de către 
personalul medical al unităţii. Medicaţia a fost în limita fondurilor alocate reuşindu-
se acordarea de medicamente de primă urgenţă tuturor beneficiarilor de servicii, 
cazurile grave fiind tratate la Spitalul Judeţean Tg-Jiu. Cabinetul medical a urmărit 
întocmirea meniurilor calculând numărul de calorii zilnic, care a fost în medie de 3 
000 cal / zi / beneficiar  de servicii ceea ce denotă că meniul a fost diversificat şi în 
cantitate suficientă. 

Activităţile personalului medical auxiliar au fost direcţionate către asigurarea 
igienei saloanelor şi a beneficiarilor de servicii şi către buna derulare a programelor 
de recuperare. 

Capacitatea de cazare a unităţii este de 50 de locuri. În cursul anului 2008 s-au 
înregistrat: 7 decese, 6 externari, 10 internări. La data  de 31.12.2008 în unitate 
erau internaţi un număr de 46 de beneficiari de servicii. 

Din punct de vedere al terapiei  medicamentoase care s-a aplicat la beneficiarii 
de servicii şi în general la cei  cu deficienţe fizice şi motorii s-a aplicat un tratament 
corespunzător şi aproape continuu obţinându-se rezultate corespunzătoare şi care 
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au influenţat în mod favorabil procesele de degradare nervoasă, iar la cei cu 
tratament susţinut s-au obţinut rezultate satisfăcătoare şi anume: 
-creşterea capacitaţii de concentrare a atenţiei, de scăderea tendinţelor ostile, 
normalizarea efectelor de restabilire a obişnuinţelor normale de viaţă şi de muncă.  

De asemenea la beneficiarii de servicii cu handicap fizic şi motor pe lângă 
tratamentul de vitaminoterapie şi antibioterapie au influenţat în mod mulţumitor 
afecţiunile de tip artrozic cu tratamentul antiinflamator si decontractant. Rezultatul 
mulţumitor obţinut s-a datorat şi asocierii cu ergoterapie, fizioterapia şi 
kinetoterapia.  

  La toţi deficienţii motori am încercat prin metode folosite să reducem deficitul 
motor al beneficiarului de servicii, să utilizăm la maximum mobilitatea recuperată, 
să antrenăm şi să perfecţionăm utilizarea într-un grad optim al segmentelor 
sănătoase. 

 In  C.I.A.Suseni activitatea de asistenţă medicală de specialitate este asigurată 
de 2 medici cu program de lucru zilnic de 7 ore şi de 18 asistente medicale care 
asigură asistenţă medicală continuă 24 din 24 ore. 

 Aceasta este colaborată cu activitatea de recuperare şi reintegrare care este 
asigurată de : 2 psihologi, ergoterapeut, 2 instructori ergoterapie, asistent medical 
fizioterapie, maseur şi asistent social. 

Pe afecţiuni cronice importante situaţia se prezintă astfel :          
       - hipertensiune arterială                         - 17 cazuri; 
       - diabet zaharat neinsulinodependent    -  4 cazuri; 
       - epilepsie                                              -  2 cazuri; 
       - accidente vasculare cerebrale cu hemipareze sau hemiplegii – 9 cazuri; 
       - ciroză hepatică – 1 caz; 
1. Activitatea medicală se realizează prin menţinerea şi supravegherea 

permanentă a stării de sănătate a beneficiarilor prin : 
       - vizita zilnică efectuată de medici împreună cu asistenţii medicali pentru 

constatarea stării de sănătate a beneficiarilor şi a eventualelor afecţiuni acute 
apărute sau alte probleme de natură medicală; 

       - monitorizarea zilnică a T.A. (tensiunii arteriale) la beneficiarii cardiaci; 
       - monitorizarea zilnică a glicemiei la beneficiarii cu diabet zaharat; 
       - tratamentul afecţiunilor cronice care se realizează prin condica de 

medicamente pe 10 zile; 
       - tratamentul afecţiunilor acute intercurente apărute se realizează prin 

condica de medicamente pe o perioadă de 3,5,7 zile în funcţie de afecţiune şi 
gravitatea acesteia; 

       - pansamente sterile zilnice la beneficiarii cu escare de decubit sau alte 
afecţiuni care necesită pansament. 

 În cursul anului 2008 activitatea medicală s-a desfăşurat în condiţii optime 
prin asigurarea şi aprovizionarea ritmică cu medicamente  necesare menţInerii 
stării de sănătate a beneficiarilor.  
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       S-au înregistrat progrese semnificative reflectate în starea de sănătate a 
beneficiarilor astfel :  

       - la beneficiarii cardiaci menţinerea T.A. şi a celorlalti parametri in limite 
normale; 

-la beneficiarii cu diabet zaharat mentinerea in limite normale a glicemiei si 
asigurarea regimului igieno-dietetic pentru acestia; 

-recuperarea motorie si psihica foarte buna a beneficiarului Popescu Gheorghe, 
internat la finele anului 2007 care actualmente se deplaseaza singur;de asemenea 
a beneficiarilor Sarbu Ion, Iovanoiu Maria, Nicolae Iulia. 

Deasemenea s-a asigurat beneficiarilor un meniu zilnic echilibrat in principii 
alimentare, bogat in vitamine prin introducerea de legume si fructe proaspete in 
perioada primavara-toamna , iar iarna prin  fructe proaspete 
(mere,portocale,banane) si de asemenea bogat in produse lactate bogate in calciu. 

Meniul se intocmeste saptamanal de catre medic impreuna cu bucatarul si 
magazionerul. 

 Pe perioada de canicula s-au asigurat beneficiarilor prin masuri speciale 
lichide necesare pentru hidratare prin apa minerala, ceaiuri reci, citronade (bogate 
in vitamina C), produse lactate . 

- se calculeaza zilnic numarul de calorii/beneficiari ; 
- supravegherea si mentinerea zilnica a curateniei in toate sectoarele de 

activitate; 
- in cursul verii s-a administrat la toti beneficiarii care nu prezentau 

contraindicatii vaccinul antidizenteric; 
- in luna Noiembrie s-a efectuat vaccinul antigripal la toti beneficiarii si la intreg 

personalul unitatii; 
- s-a efectuat evaluarea psihiatrica la toti beneficiarii cu handicap neuro-psihic 

si la cei care prezinta pe langa boala de baza si tulburari psihice. 
- In cursul anului 2008 nu a fost niciun caz de externare si reintegrare in 

familie. 
   In CRRNA BILTENI beneficiarilor li s-a  asigurat tratamentul cronic zilnic cu 

respectarea orelor de administrare si de asemenea sa asigurat asistenta medicala 
permanenta in scop preventiv si terapeutic . 

 In ceea ce priveste hranirea sa urmarit asigurarea unei alimentatii 
corespunzatoare atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ , tinind cont de 
aportul caloric , diversitate si prelucrare , respectind programul celor 3 mese 
principale si 2 suplimente zilnic .  

Beneficiarii  au fost supravegheati in permanenta si au fost ajutati in caz de 
nevoie la mentinerea igienei personale , servirea mesei  , imbracare si dezbracare , 
incaltare si descaltare .  

Pentru fiecare beneficiar se  intocmeste  un plan individualizat de asistenta si 
ingrijire care  cuprinde :  

- programarea serviciilor sociale  
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- personalul responsabil  
- procedurile de acordare  
- responsabilul de caz  
  In CSCSPRRPHFP TG-CARBUNESTI  compartimentul medical a vegheat la 

starea de sănătate, la dezvoltarea somatică şi psiho-motorie a beneficiarilor. Un alt 
aspect important a constat în supravegherea şi aplicarea corespunzătoare a 
tratamentului medicamentos, concomitent cu verificarea şi buna funcţionare a 
organismului în timpul medicaţiei. Pentru fiecare beneficiar în parte s-a întocmit o 
foaie de observaţie care cuprinde diagnosticul bolii, evoluţia bolii, cât şi 
administrarea medicamentoasă specifică fiecărei boli. 

S-a acţionat în permanenţă, pentru efectuarea prevenţiei primare, adică 
prevenirea bolilor la nivel individual şi al colectivităţii ţinând cont şi de specificul 
unităţii, precum şi prevenţia specifică a unei boli, aşa cum ar fi prevenirea unor boli 
contagioase prin intermediul unor vaccinări, în acest sens efectuându-se în anul 
2008 vaccinările: antigripală şi antidezenterică. 

S-au efectuat controale medicale periodice, examene de bilanţ, s-a verificat în 
permanenţă respectarea condiţiilor igienico-sanitare, precum şi identificarea şi 
combaterea factorilor de risc.    

S-a administrat în permanenţă tratamentul necesar celor trei pacienţi ce prezintă 
epilepsie si altor trei ce prezinta afectiuni cronice. 

 Sub responsabilitatea compartimentului medical se regaseste compartimentul 
de ingrijire ( infirmiere) care contribuie de asemenea la asigurarea aplicarii 
proiectului terapeutic. 

      Programul Individual de Recuperare s-a desfasurat in centre dupa cum 
urmeaza : 

    In CIA DOBRITA  -la beneficiarii  de servicii cu handicap psihic s-a folosit 
metoda ergoterapeutica simpla: activitati gospodaresti, menaj, auditii muzicale, 
lectura in grup si  de asemenea activitati care necesita initiativa si atentie. 

     Prin antrenarea lor in aceste activitati de ergoterapie asociate cu tratamentul 
sedativ al deficientei s-a reusit cat a fost posibil reducerea acestui handicap. 

     Activitatile de ergoterapie au fost alese tinand cont de varsta si de sexul 
beneficiarilor de servicii, tipul de afectiune, preocuparile si aptitudinile lor. 

Pentru ameliorarea acestor handicapuri s-au intreprins activitati in grup. Pentru 
handicapuri psihice s-a folosit ca terapie lectura colectiva in clubul unitatii si ca 
rezultat s-a observat efectul benefic asupra beneficiarilor eliminindu-se starile de 
neliniste si de agitatie. 

     In perioada calduroasa au fost organizate mici excursii in imprejurimi, nu 
numai cu caracter recreativ ci si practic pentru strangerea de plante medicinale. 

   In  C.I.A.Suseni  activitatea de recuperare se realizeaza prin  : 
-masaj zilnic sau la 2-3 zile in functie de gravitatea bolii si a perioadei necesare 

pentru recuperare. 
-prin activitati de ergoterapie desfasurate cu beneficiarii apti pentru aceste 
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activitati respectiv : citit, scris, colorat, desenat, crosetat, tricotat, plimbari in aer 
liber, excursii precum si participarea la activitati diverse casnico-gospodaresti; 

-prin meloterapie ,citirea de ziare si reviste,informarea zilnica a beneficiarilor prin 
emisiuni TV urmarite,existand televizoare in fiecare camera. 

-schimbul de experienta realizat cu Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Navodari, judetul Constanta, la care au participat 16 beneficiari 

-un numar de 10 beneficiari au mers in statiunea balneara Bala 
-excursii organizate cu autocarul in imprejurimi, respectiv municipiul Tg-Jiu si 

operele lui Brancusi, manastirea Tismana, Lainici, orasul Novaci, Pestera Muierilor.   
       In CRRNA BILTENI -  fiecare beneficiar a fost cuprins in programul de 

recuperare de la sala de kinetoterapie cu urmatoarele activitati  
- exercitii de gimnastica  
- pozitionari la saltea 
- exercitii la spalier  
- exercitii cu rulou 
- mers prin tunelul pliant  
- exercitii  la bicicleta medicinala 
- miscari pasivo active la articulatiile m.i. si m.s.  
Obiectivele programului individual de recuperare au fost :   
1. din punct de vedere medical :  
- reducerea pina la disparitie a crizelor comitiale  
- respectarea tratamentului afectiunii de baza  
- respectarea tratamentului afectiunilor acute  
- vitaminizari  
- kinetoterapie  
- stoparea / diminuarea crizelor de agitatie psihomotorie  
2. din punct de vedere psihologic  
- dezvoltarea proceselor psihice  
- integrare grupala  
- modificarea in sens favorabil a comportamentului dezvoltarea autonomiei 

personale  
   In CSCSPRRPHFP TG-CARBUNESTI-  Compartimentul de reeducare 

funcţională  reeduca prin masaje si gimnastica medicala beneficiarii atinsi de 
tulburari neurologice, persoanele care au suportat operatii, traumatisme, accidente 
rutiere sau sportive.  

 Poate sa-i ajute pe tinerii beneficiari care sufera de afectiuni respiratorii, 
circulatorii sau reumatismale sa-si regaseasca o functiune a miscarii normala.Toate 
aceste acte se efectueaza conform prescriptiei medicale.   

         Pentru a se observa menţinerea sau progresul stării funcţionale, adulţii 
cărora li s-a evidenţiat o anumită afecţiune de acest gen au fost supuşi unei 
evaluări kinetice, cu reevaluări periodice din 6 în 6 luni. Totodată în urma acestor 
evaluări li s-a întocmit un program de asistenţă kinetică individualizat care cuprinde 



 34 

obiectivele urmărite, tehnicile şi metodele de abordare specifice afecţiunilor 
aparatului neuromioartrokinetic.    

Făcând o analiza si urmărind pas cu pas evoluţia lor in 2008 (comparând acest 
an cu anii anteriori 2006-2007) s-a constatat o îmbunătăţire atât pe plan social cat 
si pe planul de formare profesională. 

In acest sens, planul social a fost extins din mai multe puncte de vedere. 
Personalul abilitat are rolul de a informa persoanele aflate in situaţii de risc in ceea 
ce privesc relaţiile interumane, respectarea normelor de convieţuire, a codului de 
bune maniere (politeţe, stima, respect), formarea deprinderilor de comportare 
civilizata in mijloace de transport, instituţii publice, toate acestea contribuind la 
socializarea acestor persoane. S-au derulat activităţi de petrecere a timpului liber: 
acces la calculator, excursii, plimbări,  serbări etc. 

Tot acest soi de activităţi a avut un efect benefic, cu rezultate peste măsura 
aşteptărilor noastre venite din partea lor, precizând faptul ca dezvoltarea sociala a 
luat amploare cu transformări pozitive. 

   Program Individual de Integrare/Reintegrare s-a desfasurat in centre 
dupa cum urmeaza : 

        In  C.I.A.Suseni   pe parcursul anului 2008, beneficiarii complexului s-au 
bucurat de un program recreativ constând în: 

- serate dansante cu beneficiarii; 
- excursii la manastiri şi în staţiuni; 
- excursii montane şi campenesti pentru culegerea de plante medicinale; 
- programe de divertisment cu diferite ocazii aniversare; 
- tratamente în statiuni balneo prin Casa de Pensii. 

  In CRRNA BÂLTENI-  Programul de integrare /reintegrare  sociala a  constat  in :  
- întocmirea anchetelor sociale in vederea reintegrarii in familie  
- consilierea tuturor membrilor familiei atit la domiciliu , cit si in cadrul centrului  
- invoirea beneficiarilor pentru a-si vizita familia  
- încurajarea beneficiarilor pentru a mentine legatura cu familia prin 

corespondenta si telecomunicatii  
- consultarea familiei in luarea deciziilor importante in legatura cu beneficiarul  
- excursii in aer liber , vizite in alte centre  

Sau respectat  etapele principale ale procesului de acordare a serviciilor sociale :  
- evaluarea initiala  
- elaborarea planului de interventie  
- evaluarea complexa  
- elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire  
- implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul 

individualizat de asistenta si ingrijire  
- monitorizarea  
- reevaluarea  
- evaluarea opiniei beneficiarului  
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Prin programul de integrare / reintegrare sociala sa  urmarit :  
- consolidarea relatiei beneficiar – familie  
- consolidarea si dezvoltarea integrarii grupale pe parcursul desfasurarii 

activitatilor in cadrul centrului  
- urmarirea dezvoltarii relatiilor de cooperare a beneficiarului cu anturajul  
- ergoterapie –  autogospodarire  
- participarea beneficiarilor in cadrul serbarilor organizate de sarbatori  
Prin toate activitatile desfasurate se urmareste in mod deosebit formarea 

abilitatilor de hranire independenta si autogospodarire , la pregatirea salii de mese , 
la servirea acesteia cit si la debarasarea veselei . 

In CSCSPRRPHFP TG-CARBUNESTI 
  Beneficiarii au invatat sa se integreze pas cu pas, sa cunoasca lumea valorilor  

umane si sociale. Prin petrecerea timpului in mediul extern, au invatat sa-si 
formeze deprinderile de relationare sociala, sa stabileasca relatii interpersonale 
corecte, diferentiate in functie de varsta, statut. De asemenea isi vor forma 
deprinderile de  

comportare civilizata cu respectarea normelor de buna convietuire si a codului 
bunelor maniere. 

În anul 2008, pentru unii dintre beneficiari, socializarea a început să capete 
contur, fiind responsabili şi având o conduită adecvată şi atrăgătoare în mediul 
exterior. 

Pe parcursul acestui an am demarat un proiect in colaborare cu Fundatia 
Vasiliada, in care s-a urmarit  gradul de accesibilizare in comunitate la un numar de 
cinci beneficiari. Acest proiect a vizat achizitionarea unei locuinte protejate dotate si 
adaptate corespunzator nevoilor specifice. 

Din pacate , acest proiect nu a fost finalizat din motive neimputabile unitatii 
noastre. 

Toată experienţa noastră, pusă în aplicare acestor beneficiari – îndrumare 
vocaţională (sprijin pentru angajarea, formare, orientare şi integrare în muncă) a 
dovedit atât satisfacţie profesională cât şi eficienţă bine consolidată, încadrându-se 
în forme bine adaptate şi viabile. 

Socializarea, pe de o parte, poate fi numită o rampă de lansare în instituţie, iar 
pe de altă parte, în mediul extern, un mod de interrelaţionare şi intercorelare, 
menită să primească orice categorie din rândul indivizilor. 

 
       2.2 Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate 

în situaţie de risc major 
 
 În această perioadă în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de 

urgenţă a persoanelor adulte au fost un număr de 20 sesizări.              
 Motivele acestor sesizări au fost: 
     -Neglijenţa şi marginalizarea socială                                           - 8 
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     -Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială     - 9 
     -Violenţă domestică+abuz                                                           - 2 
     -Nerespectarea sarcinilor asistentului personal                            -1 
 S-au monitorizat şi consiliat un număr de 36 de cazuri.Dintre acestea au 

beneficiat de consiliere psihologică 4 cazuri;s-au internat în centre 3 cazuri;s-au 
încheiat cu deces 3 cazuri;s-au integrat în familie 2 cazuri. 

Din totalul cazurilor de intervenţie 5 au fost persoane cu handicap.) 
Crearea unei linii telefonice de urgenta pentru sesizarea cazurilor de abuz, 

neglijare si trafic, discriminare a persoanelor adulte cu handicap( in cadrul DGASPC 
Gorj exista o linie telefonica de urgenta pentru copiii care asigura şi sesizarea cazurilor 
de abuz,neglijare etc.a persoanelor adulte cu handicap -983 ) 

 
      2.3. Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la tratament balnear si 

recuperatoriu , la dispozitive de asistare, echipamente si mijloace tehnice care să 
răspundă nevoilor de integrare şi incluziune socială 

 
        În anul 2008 in baza protocolului pentru asigurarea recuperarii in statiuni 

balneo cu Casa Nationala de Pesii Gorj s-au asigurat un numar de 165 de bilete 
gratuite in diferite statiuni, de care s-au bucurat atit beneficiari neinstitutionalizati cit 
si institutionalizati. 

 
 
2.4. Promovarea participarii persoanelor cu handicap la activităţi cultural-

sportive şi de petrecere a timpului liber 
 
                     În acest scop in toate centrele noastre s-au  organizat ,cu ocazia 

zilei persoanei cu handicap, serbari sustinute de beneficiari precum si de invitati 
cum ar fi « Ansamblu Maria Lataretu » dupa care au urmat mese festive cu 
mîncăruri traditionale ;Complexul Suseni organizeaza in fiecare an «  Cupa 
Suseniului « la care participa persoane cu handicap din toate centrele  precum si 
persoane cu handicap neinstitutionalizate,in urma concursului toti participantii sunt 
premiati cu ajutorul diferitelor sponzorizari obtinute de organizatori.) 

- Sustinerea participarii la concursuri sportive nationale si internationale a 
persoanelor cu handicap (în cadrul secţiunii VI - Cultură, sport, turism din Legea 
448/2006 au fost înaintate adrese instituţiilor competente în vederea beneficierii de 
gratuitate la biletele de intrare.  

În acest scop au fost acordate 20 de abonamente gratuite la spectacolele de 
teatru şi 50 de abonamente gratuite la meciurile de fotbal.  ) 

 
 
 2.5. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei 
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       Pentru promovarea conceptului "Acces pentru toti" pentru a impiedica crearea 
de noi bariere si aparitia unor noi surse de discriminare ,în colaborare cu A.J.O.F.M. 
Gorj s-au acordat servicii de informare şi consiliere a unui număr de 18 persoane 
cu handicap în vederea găsirii unui loc de muncă;  

-  au fost înaintate adrese către primăriile din judeţ privind accesibilităţile pentru 
persoanele cu dizabilităţi în conformitate cu Legea 448/2006 si a Normativului NP 
51/2001 emis de Ministerul Transporturilor., 

- s-a evaluat un număr de 38 persoane cu dizabilităţi şi se evaluează în 
continuare situaţia socio-economică a  persoanei  cu  handicap  identificând nevoile 
şi resursele acesteia;    

- s-a  distribuit  materiale  educativ-sanitare  în vederea  prevenirii consumului de 
droguri, de alcool şi de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea 
comunităţii,cu privire la nevoile persoanelor cu handicap” Pune-te în locul meu”, 
“Învaţă să înţelegi”. )   

 
3. CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT 
    
       In vederea consolidarii de parteneriate a caror activitate este centrata pe 

problematica persoanelor adulte cu handicap au fost încheiate convenţii de 
prestări servicii după cum urmează:   

1. cu 21 de societăţi comerciale de transport pentru transportul gratuit al 
persoanelor cu handicap în limita a 12 călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu 
handicap grav  şi însoţitorii acestora, precum şi 6 călătorii, dus-întors, pentru 
persoanele cu handicap accentuat.   

2. cu SNCFR pentru transportul interurban gratuit pe calea ferată în limita a 12 
călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu handicap grav  şi însoţitorii acestora, 
precum şi 6 călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu handicap accentuat.   

3. cu C.N. „POŞTA ROMÂNĂ” S.A. Regionala Craiova în vederea transmiterii 
drepturilor (indemnizaţiilor) băneşti reglementat prin Legea nr. 448/2006. 

   Pe parcursul acestui an am demarat un proiect in colaborare cu Fundatia 
Vasiliada, in care s-a urmarit  gradul de accesibilizare in comunitate la un numar de 
cinci beneficiari. Acest proiect a vizat achizitionarea unei locuinte protejate dotate si 
adaptate corespunzator nevoilor specifice din Complexul TG_CARBUNESTI.) 

 
   3.1. Implicarea autorităţilor locale în gestionarea problematicii persoanei cu 

handicap 
 
Pe tot parcursul anului 2008 s-a colaborat cu reprezentantii autoritatilor locale 

pentru evaluarea nevoilor si identificarea unor solutii realizabile ,s-au înaintat 
adrese către toate cele 70 primării din judeţ, în vederea susţinerii  instructajului  
anual  al  asistenţilor  personali  ai  persoanelor  cu handicap grav. În decursul 
anului 2008,  în  colaborare  cu  asistenţii  sociali  din cadrul  primăriilor  de  pe  
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raza  judeţului  Gorj, s-a continuat  acţiunea  de  verificare a dosarelor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap din cele70 de comune de pe raza judeţului . 

De asemenea la sediul D.G.A.SP.C. Gorj în perioada 27-29 octombrie 2008, s-a 
efectuat de catre personal specializat al directiei ,instruire cu asistenţii sociali din 
cadrul primăriilor din judeţ, cu privire la modificarile aduse legislatiei ce priveste 
drepturile si promovarea persoanelor cu handicap.  

Pentru acordare de asistenta tehnica in scrierea si implementarea de proiecte 
care sa conduca la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu handicap din 
comunitate  au fost încheiate convenţii de prestări servicii după cum urmează:   

 a). cu 21 de societăţi comerciale de transport pentru transportul gratuit al 
persoanelor cu handicap în limita a 12 călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu 
handicap grav  şi însoţitorii acestora, precum şi 6 călătorii, dus-întors, pentru 
persoanele cu handicap accentuat.   

 b). cu SNCFR pentru transportul interurban gratuit pe calea ferată în limita a 12 
călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu handicap grav  şi însoţitorii acestora, 
precum şi 6 călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu handicap accentuat.   

  c). cu C.N. „POŞTA ROMÂNĂ” S.A. Regionala Craiova în vederea transmiterii 
drepturilor (indemnizaţiilor) băneşti reglementat prin Legea nr. 448/2006.) 

  - s-au eliberat un numar de 19007 bilete CFR si 40164 bilete ITA pentru 
persoanele cu handicap grav si accentuat, care beneficiaza de gratuitatea 
transportului interurban conform  art. 22 legea 448/2006 

 - s-au completat si s-au eliberat un numar de 1949 legitimatii de calatorie 
interurbana pentru transportul gratuit in comun. 

 - am raspuns in conformitate cu prevederile legale  la un numar de 45 scrisori si 
sesizari ale persoanelor cu handicap. 

 
 
4. PROMOVAREA FURNIZĂRII UNOR SERVICII DE CALITATE CARE SĂ 

RĂSPUNDĂ NEVOILOR INDIVIDUALE ALE PERSOANEI CU HANDICAP 
 
   Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate 
  
In toate cele patru complexe din subordinea DGASPC GORJ ,spatiile individuale si 

commune sunt personalizate ,beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidentiale 
sunt incurajati de catre personalul specializat sa-si pastreze obiecte personale  care 
ajuta la mentinerea legaturii cu familia ,cu viata lor  de pina la a ajunge a beneficia de 
aceasta masura de protectie. 

Informarea si consultarea beneficiarilor in centrele rezidentiale este asigurata de 
catre personalul din centrele rezidentiale beneficiarii sunt informati inca de la admitere 
in centru  despre drepturile si obligatiile pe care le vor avea in continuare prin proces-
verbal de luare la cunostiinta ,exista un « Ghid al drepturilor beneficiarilor « care este 
in mod obligatoriu afisat ; cu privire la consultarea beneficiarilor putem spune ca si 
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aceasta alaturi de informare  fac parte din obligatiile personalului specializat prevazute 
in Ordinul 553/2008 al ANPH care reglementeaza  acordarea de  servicii sociale intr-
un centru rezidential. 

Anul 2008 a fost un an al restructurarii si dezvoltarii sistemului de asistenta 
sociala a persoanelor adulte din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Gorj .Chiar daca am realizat obiectivele propuse pentru anul 
2008,protectia persoanelor adulte cu handicap ramane un domeniu unde 
necesitatile reale existente ne indica in continuare un drum lung de parcurs. 

Prin îndrumarea metodologica a centrelor din subordinea DGASPC Gorj am 
contribuit la implementarea standardelor minime de calitate (Ordinul 205/2005 al 
ANPH ) ,am colaborat cu sefii ,medicii,psihologii si asistentii sociali ai centrelor 
reusind implementarea standardelor posibile . 

Am monitorizat respectarea acestor standarde pe tot parcursul anului,astfel am 
constatat ca beneficiarii din cele patru centre rezidentiale au fost antrenati si in 
diverse activitati cum ar fi ca In toate cele patru complexe din subordinea DGASPC 
GORJ ,spatiile individuale si commune sunt personalizate ,beneficiarii de servicii 
sociale din centrele rezidentiale sunt incurajati de catre personalul specializat sa-si 
pastreze obiecte personale  care ajuta la mentinerea legaturii cu familia ,cu viata lor  de 
pina la a ajunge a beneficia de aceasta masura de protectie. 

Informarea si consultarea beneficiarilor in centrele rezidentiale este asigurata de 
catre personalul din centre, beneficiarii sunt informati inca de la admitere in centru  
despre drepturile si obligatiile pe care le vor avea in continuare prin proces-verbal de 
luare la cunostiinta ,exista un « Ghid al drepturilor beneficiarilor « care este in mod 
obligatoriu afisat ; cu privire la consultarea beneficiarilor putem spune ca si aceasta 
alaturi de informare  fac parte din obligatiile personalului specializat prevazute in 
Ordinul 553/2008 al ANPH care reglementeaza  acordarea de  servicii sociale intr-un 
centru rezidential. 

Pe parcursul anului 2008 in cadrul Compartimentului Rezidential au fost 
inregistrate un nr.de 36 solicitari de internare .S-au solutionat prin admitere in 
centre un nr.de 24 persoane, 4 solicitari au ramas in asteptare din lipsa locurilor 
libere in centre,2 persoane au renuntat la internare,4 reintegrari in familie,1 deces 
pana la admitere iar un dosar a fost respins neindeplinind conditiile de admitere.  

S-au efectuat 107evaluari sociale la domiciliul persoanelor care au solicitat 
admitere intr-un centru,precum si la primariile unde acestia isi au domiciliul pentru 
obtinerea informatiilor complete ,am participat si la solutionarea sesizarilor in 
colaborare cu Compartimentul de Interventie in Regim de Urgenta,Compartimentul 
de Ingrijire de Tip Familial,Compartimentul Prestatii Sociale. 

Tot prin compartimentului rezidential am colaborat cu celelalte directii generale 
de asistenta sociala si protectia copilului din tara in vederea decontarii chieltuielilor 
efectuate pentru intretinerea beneficiarilor din alte judete conform Legii 448/2006 
pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adulte.  In acest 
sens s-au incheiat un numar de sapte protocoale pentru 7 judete ,respectiv pentru 
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un numar de 12 beneficiari proveniti din aceste judete la care li se ofera servicii 
sociale in centrele din sobordinea DGASPC Gorj in vederea recuperarii a sumei de 
187.591 RON,iar pentru decontare sumelor datorate de noi altor judete nu am 
primit solicitari decit din partea a 2 judete ,documentatiile fiind nedefinitivate.   

Pentru solutionarea cazurilor sociale la nivel de judet in vederea obtinerii celor 
mai favorabile solutii s-a colaborat si cu alte institutii implicate printre care Directia 
Publica de Sanatate Gorj,Inspectoratul de Politie ,Serviciul Public pentru Evidenta 
Populatiei Gorj,etc. 

 
5. ASIGURAREA SERVICIILOR DE SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CARE        

AU ÎN COMPONENŢĂ PERSOANE CU HANDICAP 

 
5.1. Identificarea permanentă a nevoilor de sprijin familial 
  
    Măsuri :  - Evaluarea  individuala multidisciplinara   a   persoanei cu handicap    

si a conditiilor necesare  implementarii programului  individual de reabilitare si 
integrare sociala/ planului individualizat de servicii (acesta masura este dusa la 
indeplinire da catre Serviciul de evaluare complexa functionabil incepind cu  anul 2008 
conform legii 448/2006 si a HG 430/2008) 

 - Monitorizarea      implementarii programelor    individuale    de recuperare si 
integrare sociala 
 - Evaluarea nevoii de sprijin a familiei in mediul ei de viata 

 
5.2. Profesionalizarea reţelei de asistenţi personali 
   
  Măsuri  :  

 -  Evaluarea retelei de asistenti personali existenta si crearea unei baze de date.(in 
cadrul Compartimentului de Ingrijire de Tip Familial se  realizeaza o evidenta concreta a 
contractelor asistentilor personali cu primariile in forma computerizata )    
- Instruirea  si  calificarea asistentilor personal 
 -Crearea unei retele de asistenti personali profesionisti si calificarea lor. 

 
   
5.3. Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare integrate : centre de zi, servicii de 

îngrjire la domiciliu, locuinţe protejate care permit menţinerea persoanei cu handicap 
în propriul mediu de viaţă, familie şi comunitate 

   
  Măsuri :  -Evaluarea nevoilor de servicii si  sustinerea  initiativelor autoritatilor 

locale in realizarea acestora prin  alocarea  de resurse bugetare/extrabugetare ;         
sustinerea initiativelor persoanelor  juridice,  publice sau private, institutiilor de cult 
recunoscute de lege. 
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5.4. Promovarea şi susţinerea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil 

protecţiei şi îngrijirii persoanei cu handicap 
  
   Măsuri :  
- Responsabilizarea familiei cu privire la nevoile de ingrijire si reabilitare a 

persoanei  cu handicap (familiile persoanelor cu handicap care solicita admitere intr-un 
centru rezidential sunt consiliate de functionarii de la Compartimentul de Ingrijire de Tip 
Rezidential inca de la solicitare acestei masuri ,cazurile fiind preluate si de psihologii 
din aparatul propriu al directiei in ideea ingrijirii persoanei cu handicap in familie acesta 
fiind mediul cel mai favorabil ). 

- Campanii de   promovare   a  alternativelor   de   tip   familial pentru integrarea  / 
reintegrarea   în   familie a persoanelor cu handicap. 

 
 6.CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE PROFESIONALĂ A 

PERSOANELOR CU HANDICAP 
 
 
 
6.1 Promovarea accesului la educaţie şi formare profesională corelată cu nevoile 

persoanei cu handicap în vederea creşterii şanselor de integrare socială 
 
     Măsuri :  

-Evaluarea complexa si orientarea scolara in functie d e  p o t e n t i a l u l  
copilului/tanarului 
- Campanii de promovare a conceptelor de educatie timpurie, educatie pentru toti si 
educatie continua 
- Aplicarea  si monitorizarea curriculelor si  a  programelor scolare                       
adaptate caractersticilor copilului/tanarului  cu handicap 
- Asigurarea scolarizarii la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile 
- Monitorizarea scolarizarii la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile. 
- Derularea de programe privind reconversia profesionala a persoanelor cu handicap 
si corelarea pregatiri i profesionale a acestora cu cerintele pietii 
 - Derularea de programe care au ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor persoanelor cu 
handicap 

 
6.2 Implicarea angajatorilor 
 
Măsuri  :  
-  Stabilirea unei comunicari permanente intre DGASPC, AJOFM si ONG -uri in 

ideea dezvoltarii unui sistem eficient de formare si orientare profesionala angajare 
in munca a persoanelor cu handicap(- în colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-au 
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acordat servicii de informare şi consiliere a unui număr de 18 persoane cu 
handicap în vederea găsirii unui loc de muncă;                 

- Desfasurarea unor actiuni de informare a angajatorilor privind dreptul la munca 
a persoanelor cu handicap. 

- Intalniri de lucru la nivel "inalt" cu oameni de afaceri din judet in vederea infiintarii 
de servicii formate din ateliere protejate si locuri de munca adaptate la nivel 
judetean. 

Unitati protejate 
- Colaborarea cu mass- media in vederea cresterii gradului de constientizare 

si/sau sensibilizare a comunitatii cu privire potentialul, abilitatile si contributia 
persoanei cu handicap la piata muncii. 

 
 
6.3 Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 
     
 Măsuri :  

- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informatii referitoare la 
oportunitatile de angajare(la   nivelul   jud. Gorj există înfiinţate  3 unităţi   protejate 
care au angajate în total 7 persoane cu handicap: S.C. LUANNE SOFT S.R.L. cu 
sediul în Mun. Tg-Jiu, Unitatea protejată „Sf. Constantin” din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Gorj -  Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare – reabilitare 
a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti şi Unitatea 
protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia, cu 
sediul în Mun. Tg-Jiu.  

Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară 
activitatea în următoarele domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, 
carmangerie, vânzător); 
 - Organizarea unor burse de locuri de munca pentru persoane cu 
handicap ; 
- Realizarea unor baze de date in vederea evidentei potentialului fortei de 
munca in randul persoanelor cu handicap; 
- Crearea unui serviciu de asistenta si sprijin a persoanai cu handicap in 
vederea angajarii; 
- Realizarea de proiecte avand ca scop cresterea gradului de ocupare a 
persoanelor cu handicap; 

 
7.PROMOVAREA IMAGINII PERSOANEI CU HANDICAP   
 
7.1. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 
 
      Măsuri : 

-Informarea si sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu 
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handicap in vederea imbunatatirii imaginii publice a acestor persoane. 
- Derularea unor actiuni (programe) cu privire la evitarea etichetarii si 
discriminarii persoanelor cu handicap(s-a  distribuit  materiale  educativ-sanitare  în 
vederea  prevenirii consumului de droguri, de alcool şi de tutun, precum şi pliante, 
afişe pentru sensibilizarea comunităţii,cu privire la nevoile persoanelor cu handicap” 
Pune-te în locul meu”, “Învaţă să înţelegi”) ; 
- Editare pliante, brosuri si alte materiale informative si promotionale 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Activităţi de ordin administrativ,financiar,logistică şi control. 
 
 

a) Raport financiar- contabil 
  

Principalele activităţi desfăşurate s-au referi la: 
- înregistrarea propunerilor de angajare a unor cheltuieli, ordonanţarea şi plata la 
capitolul cheltuieli materiale, de personal şi capital, pe articole de buget, conform 
prevederilor legale; 
- întocmirea evidenţei sintetice şi analitice a conturilor de imobilizări , corporale şi 
necorlorale , materiale,obiecte de inventar, clienţi, furnizori, debitori, creditori din 
activitatea DGASPC Gorj, 
-colectarea creanţelor bugetare, 
-efectuarea vărsămintelor legale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 
-calcularea şi achitarea drepturilor de care beneficiază copiii încredinţaţi sau daţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti, achitarea drepturilor şi facilităţilor de 
asistenţă socială persoanelor cu handicap, 
- întocmirea lunară a statelor de salarii şi a fişelor fiscale anuale 
-întocmirea lunară a balanţei de verificare sintetică pentru DGASPC Gorj, 
-întocmirea proiectului bugetului DGASPC Gorj , 
-realizarea notelor de fundamentare pentru solicitări de rectificări bugetare în vederea 
asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea nevoilor curente 
- urmărirea sumelor primite din donaţii şi sponsorizări , conform convenţiilor de 
colaborare 
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Situaţia economico-financiară a DGASPC Gorj la 31.12.2008 se prezintă astfel: 
 
*buget aprobat pe 2008- total= 71.039.687 lei  din care: 

                 - cheltuieli de personal           = 28.640.000 lei 
            - cheltuieli materiale                = 10.920.000 lei  
           -  cheltuieli de capital               = 1.421.000  lei  
           - transferuri                              = 29.691.000 lei  
           - transferuri între unităţi  ale administraţiei publice = 375.000 lei 
           - plăţi efectuate şi recuperate = - 7313 lei 

 
  *deschideri credite la 31.12.2008 – total = 71.039.687 lei  din care: 
    - cheltuieli de personal                 = 28.640.000 lei  
    - cheltuieli materiale                     = 10.920.000 lei  
      - cheltuieli de capital                   = 1.421.000 lei  
      - transferuri                                 = 29.691.000 lei 
      - transferuri între unităţi 
        ale administraţiei publice           = 375.000 lei 
 
 
    *plăţi efectuate la 31.12.2008 -total= 70.682.060 lei  din care: 
                - cheltuieli de personal        = 28.448.644 lei  
                - cheltuieli materiale            = 10.919.408 lei  
                - cheltuieli de capital            = 1.287.099 lei  
                - transferuri                          = 29.659.222 lei  
              - transferuri între unităţi 
                ale administraţiei publice     = 375.000 lei 

                         - plăţi efectuate şi recuperate = - 7313 lei 
 
 

b) achiziţii publice 
 
Au fost realizate demersurile necesare pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări 
conform nevoilor identificate( s-au elaborat  86 caiete de sarcini, au fost transmise către 
SEAP , s-a întocmit documentaţia pentru achiziţiile directe, efectuat invitaţii, publicare 
anunţuri atribuire etc.), fiind astfel organizate 9  proceduri de licitaţie deschisă, 33 de 
cerere de ofertă, 5 negociere, 39 de achiziţii directe.De asemenea , au fost încheiate       
17 de acte adiţionale , situaţia achiziţiilor publice pentru anul 2008 prezentându-se astfel : 
- valoarea totală a contractelor a fost de 4.831.504,55 lei fărăTVA.  
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii publice au fost depuse un număr de două 
contestaţii ,care au fost respinse de către CNSC dând câştig de cauză autorităţii 
contractante. 
S-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice cu încadrare în bugetul aprobat, în baza 
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necesarelor de produse ,servicii şi lucrări primite de la complexele din subordine şi de la 
compartimentele funcţionale din aparatul propriu. 
 

c) compartimentul tehnic  
 

S-au întocmit documentaţiile de execuţie pentru lucrările cerute de complexe, au fost 
urmărite lucrările pe parcursul execuţiei şi au fost recepţionate la finalizare. Dintre cele mai 
importante lucrări efectuate în anul 2008 menţionăm : 
- amenajare interioară şi modernizare spaţii la Ct. de Primire în Regim de Urgenţă Tg.Jiu 
- Şarpante la bloc administrativ şi bucătărie CSCCD Tg.Cărbuneşti 
- Schimbare tâmplări lemn cu PVC la CSCCD Tg.Cărbuneşti 
- Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC la CSAPR Tg.Jiu, CTF Răchiţi,  
- Reparaţii băi şi gripuri sanitare la CSCCNS Tg.Jiu 
 
 
d) Gestionarea resurselor umane 
 

Pe parcursul anului 2008 s-a actualizat permanent statul de personal al 
D.G.A.S.P.C. Gorj. 

În aceeaşi perioadă, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia 
publică a întocmit documentaţia necesară  organizării şi desfăşurării examenului de 
promovare în clasă a 17 funcţionari publici, documentaţia necesară procedurii de 
desfăşurare a concursurilor şi lucrările de secretariat la 13 concursuri pentru 
ocuparea a 13 funcţii publice, la care au participat 117 candidaţi, dintre care au fost 
declaraţi admişi 12, cărora li s-au întocmit dispoziţiile de numire în funcţia publică, a 
26 de concursuri pentru ocuparea a 42 posturi contractuale vacante sau temporar 
vacante la care au participat 158 de candidaţi şi au fost declaraţi admişi 23 de 
candidaţi pentru care s-au întocmit contracte individuale de muncă şi acte 
adiţionale la contractele individuale de muncă aferente, a 53 de examinări ale 
salariaţilor care au revenit în activitate din concediu pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, din concediu fără plată, care au trecut pe alte trepte sau 
grade profesionale, precum şi a echivalării a 39 de funcţii contractuale în funcţii 
publice. 

Periodic, a realizat documentaţia necesară pentru aprobarea funcţiilor publice, 
a întocmit planul de ocupare a funcţiilor publice. Lunar, a întocmit pontajele pentru 
salarii, hrană şi fişa privind evidenţa zilnică a timpului efectiv de lucru în condiţii 
vătămătoare – lucrul în faţa videoterminalului şi expunere la radiaţii 
electromagnetice neionizante, instalaţii de microunde atât pentru serviciu cât şi 
centralizat la nivelul aparatului propriu, respectiv pentru un număr de 296 de 
angajaţi. 

Evidenţa efectuării concediilor de odihnă pentru personalul aparatului Direcţiei 
generale, asistenţii maternali profesionişti şi pentru conducerea centrelor de 
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plasament precum şi evidenţa concediilor medicale, a concediilor fără plată 
aprobate, a absenţelor nemotivate, a zilelor libere acordate pentru evenimente 
familiale deosebite, pentru ziua de naştere şi pentru controlul medical anual a fost 
ţinută zilnic. Dările de seamă, statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale 
au fost întocmite şi raportate în termenele stabilite, după cum urmează: 3 situaţii 
statistice pentru Direcţia Generală de Finanţe, 6 situaţii statistice pentru Direcţia 
Generală de Statistică, 5 pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia  Drepturilor 
Copilului, una pentru Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi 2 
pentru Consiliul Judeţean Gorj. 

În ceea ce priveşte întocmirea, completarea şi gestionarea carnetelor de 
muncă pentru personalul contractual şi pentru funcţionarii publici din cadrul 
aparatului propriu şi pentru conducerea centrelor de plasament, precum şi 
întocmirea şi păstrarea dosarelor complete de personal sau ale funcţionarilor 
publici cu actele necesare pentru încadrarea, promovarea, încetarea raporturilor de 
muncă, transfer, pensionare, deces, pe parcursul întregului an efectuându-se 
aproximativ 1300 de consemnări în carnetele de muncă. De asemenea, a 
desfăşurat procedura de introducere a datelor, cu ajutorului unei aplicaţii specifice, 
în vederea predării a 272 carnete de muncă la Casa Judeţeană de Pensii Gorj 
pentru scanare. 

În permanenţă, a analizat şi aplicat modificările survenite în legislaţia în 
domeniu şi a colaborat cu diverse instituţii în vederea întocmirii corecte a 
documentelor şi a însuşirii legislaţiei în vigoare. De asemenea, a participat la 
întocmirea şi promovarea organigramei Direcţiei generale, a contribuit la întocmirea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale şi a 
Regulamentului de ordine interioară pentru aparatul propriu şi pentru centrele de 
plasament, a întocmit referate de specialitate care au constituit suport la emiterea 
deciziilor şi dispoziţiilor interne, a reactualizat fişa postului şi declaraţiile de interese 
şi avere pentru funcţionarii publici existenţi la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, declaraţii 
care au fost transmise Agenţiei Naţionale de Integritate. 

De câte ori a fost necesar, a analizat şi promovat la Biroul financiar-contabil 
lucrări privind determinarea fondului de salarii – parte componentă a bugetului 
Direcţiei generale şi a asigurat  lucrările de secretariat ale comisiilor de disciplină 
pentru personalul contractual şi pentru funcţionarii publici. În plus, a asigurat 
lucrările de secretariat pentru 5 şedinţe ale Colegiului director al D.G.A.S.P.C. Gorj 
şi a fost supus la trei acţiuni de control de către Curtea de Conturi, Inspecţia 
Socială şi Compartimentul audit. 

De asemenea, în decursul anului trecut, Serviciul resurse umane, salarizare şi 
pentru funcţia publică a întocmit 68 de contracte individuale de muncă şi acte 
adiţionale, contracte individuale de muncă ce au fost comunicate prin aplicaţia 
REVISAL la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj 

Pe tot parcursul anului 2008, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru 
funcţia publică a ţinut evidenţa ordinelor de deplasare concretizată într-un număr de 
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319 ordine de deplasare completate,  a întocmit şi transmis compartimentelor şi 
conducerilor complexurilor de servicii comunitare interesate nu mai puţin de  1103 
de dispoziţii, din care: 7 dispoziţii acordare/retragere salarii de merit, 51 dispoziţii 
numiri funcţionari publici, 15 dispoziţii acordare premii, 164 dispoziţii de modificare 
a unor elemente ale contractului individual de muncă al personalului contractual, 60 
dispoziţii de stabilire a salariului de bază pentru personalul contractual, 12 dispoziţii 
de sancţionare disciplinară, 66 dispoziţii de acordare/retragere sporuri la salariul de 
bază pentru asistenţii maternali profesionişti, 60 dispoziţii constituire comisie de 
concurs, examinare şi de disciplină, comisii de soluţionare contestaţii, 114 dispoziţii 
de stabilire drepturi salariale la funcţionarii publici ca urmare a aplicării contractului 
colectiv de muncă la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, 241 dispoziţii de stabilire a salariului 
de bază pentru funcţionarii publici, 13 dispoziţii privind avansarea în treaptă de 
salarizare a unor funcţionari publici şi 300 dispoziţii diverse. 

 
e) administrativ şi protecţia muncii 
 
Principalele activităţi de ordin administrativ desfăşurate în perioada raportată 

se referă la : 
-au fost urmărite şi recepţionate lucrările de renovare a imobilului aparţinând 

CPRU Tg.Jiu, 
- s-au încheiat asigurările RCA şi CASCO pentru autoturismele instituţiei, 
-pentru înlăturarea efectelor vremii caniculare , au fost procurate şi montate 

aparate pentru filtrarea şi răcirea apei potabile, 
-s-au încheiat contractele de furnizare a gazelor şi energiei electrice pentru 

noua locaţie a Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
- efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unităţii şi întocmirea listelor cu 

propuneri de casare 
- efectuarea demersurilor necesare şi obţinerea reautorizării de la ITM Gorj, 
- verificarea pe teren a condiţiilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă şi a 

celor de prevenire şi stingere a incendiilor la instituţiile subordonate şi efectuarea 
de recomandări pentru remedierea neregulilor constatate, 

- urmărirea realizării instriuctajelor periodice la zi- peste 1000 de dosare 
personale 

- sprijinirea  activităţii de evaluare a stării de sănătate a personalului în cadrul 
controlului medical periodic, 

- colaborare cu ISU Gorj, ITM Gorj şi ISCRPIR în vederea implementării 
legislaţiei specifice în vigoare. 

 
f) Juridic şi contencios 

 

 
În perioada raportată , serviciul de specialitate , a desfăşuraturmătoarele activităţi : 
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- a vizat de legalitate 1363 de dispoziţii ale directorului executiv şi 101 contracte de 
achiziţie publică 
- reprezentarea în instanţă a DGASPC Gorj în 254 de cauze (contencios-7, litigii de 
muncă-21, adopţii excepţii-16, adopţii diferite etape procedurale-45, plasament-24, 
plasament în regim de urgenţă -66, revenire în familie -30 etc) 
- participarea la 22 de cercetări disciplinare şi propunerea de aplicare a sancţiunilor în 
raport cu gravitatea faptei, 
- analizarea dosarelor şi emiterea de 41 autorizaţii de căsătorie minori în conformitate cu 
noile prevederi ale Codului Familiei 
- consiliere juridică acordată beneficiarilor de servicii minori sau majori , pest 250 de 
cazuri. 
 
g) Audit 
 
Au fost efectuate vizite de control la nivelul tuturor instituţiilor subordonate, în vederea 
realizării următoarelor activităţi de auditare : 
- auditarea privind evaluarea activităţii la : CSAPR Tg.Jiu, CSCH Tg.Jiu,CSCCD Tg.Jiu, 
CSCCNSTg.Jiu,CSCCD Tg.Cărbuneşti,CSCCD Novaci,CIA Dobriţa, CIA Suseni,CRRNA 
Bîlteni ; CSCSPRRPHFP Tg.Cărbuneşti, 
- auditare patrimoniu şi gestiuni 
- auditare ca urmare a unor sesizări la CSCH Tg.Jiu, CSCCD Tg.Cărbuneşti ş.a 
- raport de audit privind certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară al 
DGASPC Gorj pentru anul 2007. 
 
       Analizând activitatea desfăşurată de DGASPC Gorj ,concluzionăm că acţiunile 
planificate pentru anul 2008 au fost realizate în proporţie de aproximativ 80%, cauze ale 
nerealizării ar fi : 
           - oportunităţi de finanţare reduse 
           - lipsa suportului material şi financiar, dar şi a resurselor umane de 
specialitate/specializate la nivelul comunităţilor locale pentru punerea în practică a unui 
plan de prevenire a situaţiilor de risc , ce privesc copiii sau persoanele cu dizabilităţi, astfel 
încât se persistă în delegarea responsabilităţilor la nivel judeţean,  
          - nivel redus de implicare a comunităţilor locale şi a unor instituţii în asumarea 
responsabilităţilor ce le revin conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului , 
           - personalul de specialitate insuficient în raport cu cerinţele standardelor de calitate 
în domeniul de activitate. 
 
 
Director executiv, 
Constantin Preoteasa 
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                                                                Director executiv adjunct pentru protecţia drepturilor copilului, 
Gruia Ninela-Natalia 

 
 
 

Director executiv adjunct economic, 
Mischie Dorela-Adelina 

 
 
 

Director executiv adjunct strategii, programe, proiecte, resurse umane, 
Diaconescu Laurenţiu-Claudiu 

 
 
 

Director executiv adjunct pentru protecţia persoanelor adulte, 
Şerbănoaica-Ilyes Klara 

 
 


