
1 
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Nr.4102 /16.02.2021 

 

 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

  

             În cursul anului 2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi-a 

desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 2014-2020, a strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi a „Strategiei judeţene în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020, a Planului operaţional pentru implementarea 

Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020, aprobate de către 

Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 106 din 29.08.2014, precum și a Planului de Acțiune privind Serviciile 

Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, administrate și finanțate din 

bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea  Consiliului Județean Gorj nr. 

22/20.02.2020. 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel judeţean 

aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la 

nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente: 

I.   Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

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

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

Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licenţei de funcţionare şi 

a Certificatului de Acreditare cu seria AF nr. 006527/31.10.2019 emis de Ministerul Muncii și Justiției                                                                    

Sociale prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este acreditată pe perioadă 

nedeterminată, în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările ulterioare. 

La sfârșitul anului 2020 prin Hotărârea cu nr.185/18.12.2020 Consiliului Județean Gorj a aprobat 

modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 152/2017. 

În  cursul anului 2020 erau licenţiate la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj un număr de 37 servicii sociale. În cursul 

anului 2020 s-a obţinut o altă  licenţă de funcţionare pentru un  serviciu social din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj cu denumirea ”Locuință protejată pentru victimele violenței 

domestice” cod serviciu social-8790CR-VD-III. În vederea dezvoltării serviciilor sociale și a îmbunătățirii 

activității D.G.A.S.P.C. Gorj implementează proiecte cu finanțare europeană pe POCU prin proiectul ,,Venus-

Împreună pentru o viață în siguranță” cod SMIS 2014:128038, precum și dezvoltarea rețelei de Asistenți 
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Maternali Profesioniști care include și formarea profesională continuă cu sprijinul finanțării proiectului TEAM-UP 

: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169.   

I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

  Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-

2020” şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, în perioada, raportată respectiv în cursul anului 2020, 

au fost efectuate în principal următoarele activităţi: 

- continuarea descentralizării serviciilor; 

- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 

- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; 

- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 

- specializarea personalului; 

- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului; 

- promovarea parteneriatelor; 

- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în 

toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 

- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în familia naturală 

şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 

Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul operaţional în 

vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în: 

I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin centrele 

maternale, serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi  existente la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj: 

- 5 centre de zi - două în Tg-Jiu, unul în Tg Cărbunești, două în  Novaci (toate în cadrul unor complexe de 

servicii sociale), în care au beneficiat de servicii un număr total de  68 de copii proveniți din familii care nu le pot 

asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare; 

- 1 serviciu de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul – prin 

care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning familial, sănătatea reproducerii şi sprijin pentru 

3 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon; 

- 2 centre de primire în regim de urgență, unul la Tg-Jiu în subordinea Complexului de Servicii Comunitare 

pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, unul la Tg Cărbunești în subordinea Complexului de Servicii Comunitare 

pentru Copilul în Dificultate Tg Cărbunești. Au beneficiat de măsură de protecție un număr total de 61 copii; 

- 1 centru de violență domestică în subordinea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 

Dificultate Tg-Jiu unde unde au beneficiat de protecție un numar total de 5 mame și 9 copii; 

 - 1 centru de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, au beneficiat un 

număr total de 14 beneficiari /lună; 

  - 2 centre maternale - unul în Tg - Jiu și unul în Tg-Cărbunești  (în cadrul unor complexe de servicii), unde 

au beneficiat de protecţie un număr total de 16 mame si 24 de copii;  

Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea  Planului naţional privind prevenirea abandonului copilului de 

către familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial, prin persoane desemnate 

a realizat evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi alte 

unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii, a copiilor  pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor 

în situaţie de risc social, a cazurilor cu risc social/de abandon, precum şi a activităţii de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiti în unităţile sanitare, dar s-au reîntors în familie. 

De asemenea  părinţii/membrii familiei lărgite a copiilor supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţi sanitare, dar 

şi a acelora care s-au reîntors în familie au fost consiliaţi privind responsabilitatea familiei şi dreptul copilului de a fi 

îngrijit, crescut şi educat în familia sa, au fost informaţi cu privire la serviciile şi prestaţiile de asistenţă socială, 

măsurile de protecţie specială precum şi serviciile oferite în Centrul maternal, cuplului mamă-copil. Pentru toate 

cazurile au fost sesizate serviciile publice de asistenţă socială aflate pe raza de domiciliu a mamei/părinţilor/familiei 

lărgite în vederea monitorizării situaţiei cuplului mamă-copil.  

Conform situaţiei întocmite pe cele 4 trimestre ale anului 2020, prezentăm  următoarele date: 

- În trimestrul I al anului 2020 nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul Gorj, 

15 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social; 

- În trimestrul al II-lea al anului 2020 nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul 

Gorj, 24 copii nou născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social. 
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- În  trimestrul  al III-lea al anului 2020, nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din 

judeţul Gorj, 38 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.  

- În  trimestrul al IV-lea al anului 2020, nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din 

judeţul Gorj, 46 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.  

Nu a existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea 

aparţin unei anumite etnii. 

În vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie s-a continuat monitorizarea în 

familie pentru 57 de cazuri. Un număr de 3 gravide minore sunt în evidenţe, monitorizate în familia naturală de către 

autoritatea publică locală şi de D.G.A.S.P.C. Gorj, 1 copil a cărui mamă este adultă beneficiază de o măsură de 

protecție specială –plasament, la Centrul Maternal Tg-Jiu, 2 copii ale căror mame sunt adulte au fost 

plasați la asistenți maternali profesioniști. Au fost închise 55 cazuri.   

Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia cu familia care solicită instituirea 

măsurii speciale – plasament familial: 

La data de 31.12.2020 a fost înregistrat un  număr de 197   de copii care se află în plasament familial la o 

familie sau persoană.     Aceştia au fost vizitaţi şi  monitorizaţi trimestrial de către managerii de caz, în urma cărora 

s-au înregistrat 44 de  revocări, dintre care: 11 copii fiind reintegraţi în familie, 24 integrări socio-profesionale, 3 

înlocuiri de măsură la un centru de tip rezidenţial sau la un AMP, 1 adopție și 5 copii au fost transferați la alte 

D.G.A.S.P.C. -uri din țară. Pentru 11  copii s-a instituit măsura specială de protecţie-plasament, întocmindu-se 

rapoarte de evaluare privind condițiile materiale și garanțiile morale necesare  pentru instituirea unei măsuri de 

protecţie. 

 Activităţile desfăşurate în relaţia cu familia care solicită instituirea măsurii speciale – plasament 

familial: 

- S-a asigurat  evaluarea socială şi psihologică pentru 3 familii şi 7 persoane care au primit în plasament 

copii sau care urmează să primească şi  care au fost referite de către S.P.A.S.. S-a efectuat evaluarea detaliată a 

familiilor sau persoanelor care pot primi în plasament un copil şi am furnizat informaţii familiei extinse sau 

substitutive privind tipurile  de sprijin disponibil și dacă a fost cazul, s-au întreprins,  împreună cu S.P.A.S., 

demersurile pentru accesarea acestora; 

- S-au efectuat 21 de vizite la domiciliile solicitanţilor pentru efectuarea evaluării; 

- Au fost înregistrate 8 solicitări de instituire măsură de protecţie, dar în urma evaluării acestea fie au fost 

respinse, fie au renunţat; 

-S-au întocmit 10  rapoarte de evaluare la finalul perioadei de evaluare privind condiţiile materiale şi 

garanţiile morale ale solicitanților; 

- S-au înaintat 174 de adrese la Autoritatea Publică Locală de la domiciliul familiei/persoanei de plasament 

pentru efectuarea anchetelor sociale. 

 Activităţile desfăşurate în relaţia cu copilul aflat în dificultate: 

- Pentru 11 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului 288/2006 cu 

colaborarea specialiştilor din cadrul autorităţilor locale din judeţ, instituindu-se pentru fiecare o măsură specială de 

protecţie de către C.P.C. Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza PIP-ului stabilindu-se serviciile și intervenţiile de 

care va beneficia copilul și familia sa, în conformitate cu nevoile identificate.  

-S-au efectuat un număr de 471 vizite la domiciliile copiilor aflaţi în plasament și 251 întâlniri la 

sediul D.G.A.S.P.C. Gorj s-au întocmit rapoarte de vizită/ întâlnire, în care s-a consemnat detaliat scopul 

și desfăşurarea vizitei, mediul de viaţă, concluziile și propunerile managerului de caz. Ținând cont de 

recomandările făcute de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopții , în contextul declarării pandemiei COVID-19 și a instituirii stării de urgență și alertă, întocmirea 

rapoartelor s-a efectuat și în urma convorbirilor telefonice efectuate cu persoanele/familiile de 

plasament/beneficiarii, pentru a limita activitățile de relații cu publicul, în vederea asigurării protecției 

beneficiarilor și a securității și sănătății angajaților. În acest sens s-au întocmit 508 note telefonice; Au 

fost înaintate 320 adrese la unităţile şcolare și 387 adrese la cabinetele medicale individuale unde sunt 

înscrişi copiii, pentru a realiza evaluarea nevoilor; 

-În urma verificării împrejurării care a stat la stabilirea măsurii de protecţie specială, s-au realizat 

un număr de 636 reevaluări ale situaţiei copiilor aflaţi în plasament, prin întocmirea dosarului și 

înaintarea acestuia la C.P.C. Gorj sau Tribunalului Gorj, dosar care se întocmeşte ca urmare a întâlnirii 

echipei multidisciplinare având propunerea de menţinere/încetare a măsurii de plasament; 



4 
 

-S-au actualizat dosarele pentru toţi copiii cu adeverinţe de elev, adeverinţe medicale, caziere 

judiciare, declaraţii şi acte de stare civilă, unde au apărut modificări; 

-S-a  realizat revizuirea PIP  pentru un număr de 415 cazuri, semestrial sau ori de câte ori a fost 

nevoie; 

-Potrivit Ordinului 1733/2015- privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare 

de plasament, în urma vizitelor de monitorizare la domiciliul copiilor, s-au întocmit 850 de rapoarte de 

monitorizare trimestriale privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, morale sau sociale a copiilor 

aflaţi în plasament şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi şi care au fost înaintate la A.J.P.I.S. Gorj; 

-S-a  schimbat finalitatea unui număr de 19 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în integrare 

socioprofesională ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani a copiilor care beneficiază de măsură specială 

de protecţie şi care şi-au continuat cursurile şcolare până la 26 ani; 

-S-a  schimbat finalitatea unui număr de 9 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în adopție, ca 

urmare a obținerii declarațiilor părinților și rudelor până la gradul al IV – lea, aceștia exprimându-și 

acordul la adopție în urma consilierii și explicării efectelor procesului de adopție. Dosarele copilului s-au 

predat Compartimentului Adopții pentru a fi instrumentat și introdus la Tribunalul Gorj în vederea 

obținerii Sentinței Civile  de deschiderea a procedurii de adopție şi de identificare a unei persoane 

/familii adoptatoare; 

-S-a asigurat  evaluarea psihologică a 104 de copii, oferindu-le îndrumare, sprijin  și informarea 

copiilor aflaţi în evidențe, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și 

capacitatea lor de înţelegere; 

-Pentru 10 copii s-au realizat programe de consiliere psihologică, pentru copiii care s-au confruntat 

cu diverse probleme; 

- S-au efectuat demersuri la diferite instituții și am întreprins verificări pentru 3 sesizări cu privire 

la situaţia a trei copii aflați cu măsura specială de plasament familial; 

Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia  cu familia biologică: 

-S-a acordat consiliere unui număr de  73 părinţi pentru menţinerea copilului în familia biologică 

sau la revenirea acestuia în familie;  

-S-a colaborat cu S.P.A.S. în vederea responsabilizării familiilor ai căror copii beneficiază de 

măsuri de protecţie specială în vederea reintegrării întocmindu-se în acest sens 266 de adrese;  

-S-au responsabilizat părinţii prin 260 de adrese cu privire la menţinerea/reluarea legăturilor cu 

copii care beneficiază de măsuri de protecţie; 

-S-au trimis 26 de invitaţii la domiciliul familiilor biologice pentru a se prezenta la sediul 

D.G.A.S.P.C. Gorj în vederea încheierii contractului pentru acordarea de servicii sociale copiilor  aflaţi în 

plasament; 

-S-a monitorizat pentru o perioada de 6 luni, situaţia unui număr de 11copii privind reuşita 

reintegrării în familia naturală, efectuându-se, la   sfârşitul acestei perioade,  referate de închidere caz. 

-S-au trimis 43 de adrese la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj pentru 

identificarea domiciliului părinţilor acolo unde situația a impus acest demers; 

-S-au înaintat 55 de adrese la direcţiile de asistenţă socială din ţară privind diferite situaţii ale 

copiilor aflaţi cu măsura specială de protecţie- plasament familial. 

-S-au înaintat 5 adrese la Consiliul Judeţean Gorj respectiv S.P.A.S.-uri ca urmare a stabilirii de 

către Tribunalul Gorj sau C.P.C. Gorj a contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestora sau să 

presteze acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza 

administrativ-teritorială în care au domiciliul sau reşedinţa.  

I.2. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire reintegrare, 

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

Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecție specială, având caracter 

temporar, dispusă în condițiile legii. 

Serviciul de asistență maternală asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce 

impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist. 

Acesta include și plasamentul copilului în regim de urgență, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu 

deficiențe, copil abuzat, cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării sale. 
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Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă 

determinată, unul sau mai mulți copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru Protecția Copilului sau 

instanței de judecată. 

Fiecare asistent maternal profesionist primește în plasament unul, doi, sau trei copii/tineri, în funcție de 

împrejurările existente. La data de 31.12.2020 situația era următoarea: 

- 69 AMP aveau câte 1 copil/tânăr în plasament; 

- 61 AMP aveau câte 2 copii/tineri în plasament; 

-   4 AMP aveau câte 2 copii/tineri în plasament; 

- 14 AMP nu aveau copii/tineri în plasament. 

Rezultând un total de 148 asistenți maternali profesioniști și 203 de copii/tineri aflaţi cu măsură de protecţie 

specială la asistenţi maternali profesionişti, din care 34 de copii/tineri sunt încadrați în grad de handicap. 

Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul serviciului în relaţia cu copiii/tinerii aflați la AMP, cu 

familia biologică şi cu AMP: 

- s-au întocmit un număr de 50 convenţii de plasament; 

- s-au efectuat aproximativ 750 vizite la domiciliile asistenţilor maternali profesioniști pentru monitorizarea 

situaţiei copiilor/tinerilor plasaţi la A.M.P. și la părinți/rude în vederea stabilirii ca finalitate PIP a 

adopției/reintegrării. În timpul acestor vizite s-au completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: 

scopul și desfășurarea vizitei, atitudinea copilului/tânărului faţă de propria familie, menținerea 

relaţiilor personale ale copilului/tânărului, familia A.M.P. şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, 

educaţia şcolară cu progresele şi dificultăţile întâmpinate în procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, 

activităţi recreative, comportament socioafectiv, aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse în discuţIe de către 

A.M.P., opinia copilului/tânărului şi propunerile făcute de asistentul social responsabil de caz, precum și declarațiile 

părinților/rudelor privind adopția/reintegrarea precum și procese-verbale întocmite cu reprezentanții autorităților 

publice locale de la domiciliile părinților/rudelor. 

- s-a asigurat plasarea fraţilor împreună, unde a fost posibil, iar unde nu s-a putut respecta acest criteriu, s-a 

încercat plasarea copiilor la asistenţi maternali cu zone de domiciliu apropiate; 

- au fost evaluate și revizuite trimestrial, sau ori de câte ori s-a impus, împrejurările care au condus la 

instituirea măsurii de protecție specială pentru copiii/tinerii plasaţi la A.M.P.; 

- s-au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 500 planuri individualizate de protecţie, revizuiri care au 

avut loc semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în urma întâlnirilor echipei pluridisciplinare; 

- s-au efectuat un număr de aproximativ 914 rapoarte de monitorizare înaintate Agenţiei de Prestaţii Sociale 

Gorj; 

- s-a răspuns la adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor/tinerilor plasaţi la A.M.P.; 

- s-au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor/tinerilor 

plasaţi pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea adecvată în Planul 

Individualizat de Protecţie; 

- au fost informați şi consiliați părinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub măsura de protecţie la AMP, 

coordonând acţiunile familiei în vederea reintegrării copilului în familie; 

- s-au organizat întâlniri dintre părinţi/familie extinsă la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj ori în alte locuri stabilite de 

comun acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia sa, propunându-se 

motivat programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului; 

- au avut loc întâlniri trimestriale cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în acest 

sens completându-se rapoarte de întâlnire; 

- s-au desfășurat procese de potrivire dintre copil şi A.M.P., prezentând abilităţile şi competenţele A.M.P.; 

- au fost întocmite un număr de 49 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionisti şi un 

număr de 10 dosare privind atestarea asistenţilor maternali profesioniști, dosare care au fost înaintate 

Comisiei pentru Protecţia CopiluluiGorj pentru analiză; 

- s-a stabilit adopția internă ca finalitate P.I.P. pentru un număr de 85 copii, dosarele înaintându-se Serviciului 

adopții și postadopții pentru deschiderea procedurii de adopţie; 

- 23 copii au fost reintegrați în familiile naturale, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se conform 

Ordinului nr. 288/2006; 

- s-au efectuat 5 integrări socio-profesionale pentru tinerii din cadrul serviciului; 

- pentru 4 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist la centre specializate; 

- pentru 4 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist cu plasament familial; 
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- au fost efectuate un număr de 150 evaluări anuale a activităţii A.M.P. şi 150 planuri de acţiune pentru anul 

2020; 

- în cursul anului 2020 s-au desfăşurat cursuri de formare profesională pentru toți asistenții maternali 

profesionști organizate la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj și susținute de specialiștii din cadrul instituției; 

- în cursul anului 2020 a avut loc o campanie de recrutare a persoanelor, potențiali asistenți maternali 

profesioniști în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca A.M.P., depunându-și dosarele 21 persoane, 

din care: 2 solicitanți au renunțat la cererile de a deveni A.M.P., 2 solicitanți au fost respinși după prima 

etapă, nefiind îndeplinite condițiile de a deveni A.M.P., iar 2 solicitanți au fost respinși după cea de-a doua 

etapă. Astfel, cele 2 etape care trebuiau parcurse în vederea obținerii atestatului de A.M.P. au fost finalizate 

de 15 solicitanți, iar în urma evaluării scrise au fost admise 10 persoane, acestea obținând și atestatul de 

asistent maternal profesionist.  În acest sens, au fost efectuate vizite la domiciliul solicitanților pentru 

verificarea condițiilor materiale, iar salariații din cadrul serviciului au susținut cursuri de formare 

preofesională cu solicitanții în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca A.M.P.. 

- Psihologul serviciului a efectuat în anul 2020 aproximativ 512 evaluări și consilieri psihologice pentru 

copiii/tinerii plasaţi la A.M.P. şi pentru A.M.P. (rapoarte inițiale de consiliere psihologică, rapoarte finale de 

consiliere psihologică personalizată, rapoarte de evaluare psihologică, atât pentru copii, cât și pentru A.M.P., 

rapoarte de evaluare a situației). 

Prin activităţile desfăşurate se urmăreşte: 

- mediul  asigurat de A.M.P. copiilor/tinerilor din plasament și modul în care aceștia s-au integrat în familiile 

asistenților maternali profesioniști; 

- satisfacerea nevoilor copilului/tânărului și modul în care sunt satisfăcute nevoile acestora (de hrană, 

echipament, odihnă, recreere, socializare, sănătate și educație); 

- relațiile asistenților maternali profesioniști cu copiii/tinerii, relațiile asistenților maternali profesioniști cu 

familiile naturale/adoptatoare precum și modul de menținerea legăturilor copilului/tânărului cu familia 

naturală/adoptatoare; 

- nevoile asistentului maternal profesionist în activitatea desfășurată; 

- monitorizarea evoluției și a progresele înregistrate de copil/tânăr de când se află în plasament la asistentul 

maternal profesionist. 

I.3. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile de 

protecţie de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului în 

vederea integrării socio-profesionale: 

- Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de personalul de specialitate 

care asigură îngrijirea şi educarea acestora la fiecare trei luni. Fiecare tânăr este evaluat şi consiliat în vederea 

integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului, cât şi la A.J.O.F.M. Gorj, unde sunt luaţi în evidenţă la 

intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă. 

- De asemenea, se organizează periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii 

acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie. În anul 2020,  au fost întocmite şi depuse   6 dosare noi pentru 

solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg-Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie, au fost 

actualizate 2 dosare. Tinerii au participat însoţiţi de managerii de caz la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile 

organizate la A.J.O.F.M.. Au fost informaţi cu privire la locurile de muncă vacante. 

   I.4. Serviciului Adopţii şi Postadopţii. 

Serviciul Adopţii şi Postadopţii are rolul de a realiza toate activităţile în domeniul adopţiei prevăzute de 

legislaţia în materie. 

        Activităţile desfăşurate – în relaţia cu familia adoptatoare: 

- un număr de 36 persoane sau familii, care au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din punct de 

vedere social şi psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de 

părinte, organizate de specialiştii serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare; 

-73 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii 

compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotărârea pe care urmau să 

o ia; 

-s-a realizat emiterea a unui număr de 36 atestate privind persoanele/familiile apte să adopte, precum şi a 

unui număr de 36 dispoziții ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind atestarea/reatestarea 

persoanelor/familiilor apte să adopte; 
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-s-a asigurat persoanelor/familiilor atestate accesul periodic la profilul copilului greu adoptabil din Registrul 

Național al Adopțiilor 

           Activităţile desfaşurate – în relaţia cu copilul şi familia biologică: 

-au fost luați în evidența serviciului un număr de 101 copii care au în Planul Individualizat de Protecție ca 

finalitate adopția; 

-s-a realizat consilierea părinților firești/tutorelui cu privire la consecințele exprimării consimțământului la 

adopție, asupra încetării legăturilor de filiație și rudenie, precum și cu privire la implicațiile procedurii de adopție; 

   -s-a întocmit documentația specifică pentru un număr de 79 copii și s-a asigurat reprezentarea în instanță  

în aceste cauze care au avut ca obiect cererile privind deschiderea procedurii adopției care intră sub incidenţa 

Legii nr.273/ 2004 (R3) privind procedura adopţiei, astfel că pentru  un număr de 34 de copii  s-a încuviințat 

deschiderea procedurii adopției, iar un număr de 49 dosare se află pe rolul instanței de judecată; 

   -în urma demersurilor specialiștilor și ca urmare a vizualizării profilului copiilor greu adoptabili de către 

familiile/persoanele atestate să adopte, în anul 2020 a fost adoptat un copil cu acest statut, iar în prezent se află în 

încredințare în vederea adopției un alt copil din această categorie; 

   -un număr de 4 copii se află în proces de potrivire practică, asigurându-se de către specialiști derularea în 

bune condiții a acestei etape prin pregătirea copilului, a adoptatorului/familiei adoptatoare şi a altor persoane de 

referinţă pentru copil şi prin organizarea de întâlniri între copil şi adoptator/familia adoptatoare, în vederea 

facilitării acomodării si mutării copilului în noua familie; 

   -în urma unui proces de potrivire, la 23 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în 

încredințare în vederea adopției un copil; 

   -pe perioada încredinţării, specialiştii serviciului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc 

între copil şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind rapoarte bilunare; 

   -la sfârșitul perioadei de încredințare, ca urmare a întocmirii documentației specifice și sesizării instanţei 

judecătoreşti pentru încuviințarea adopției, pentru un număr de 36 copii s-a încuviințat adopția, la care se adaugă 2 

excepţii, pentru care s-au făcut consilieri și  s-au întocmit rapoarte în acest sens; 

   -s-au introdus în Registrul Național al Adopțiilor copia electronică a  documentelor prevăzute de lege, 

datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, precum și cele referitoare la copiii pentru care a fost 

deschisă procedura adopției, pentru cei pentru care a fost pronunțată o hotărâre judecatorească de încredințare în 

vederea adopției, de încuviințare a adopției; 

   -s-au înştiinţat în scris parinţii fireşti cu privire la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-

a încuviinţat adopţia; 

I.5. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi asigurarea de servicii de 

recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial: 
                În vederea implementării unui sistem coerent și complex de stabilire a gradului de handicap cu 

accent pe stabilirea potențialului de integrare a copiilor, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul 

Direcției a efectuat pe parcursul anului 2020 un număr de  655 evaluări (din punct de vedere medical, psihologic,  

psihopedagogic și social ), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap și asigurării măsurilor de protecție 

specială și socială prevăzute de lege. 

           S-a întocmit și înaintat către Comisia  pentru Protecția Copilului (C.P.C.)  Gorj  un  număr  de 655 

rapoarte  de  evaluare  complexă  cu  următoarele  propuneri de încadrare în grad de handicap (precum și 

un  număr de 667 planuri de abilitare-reabilitare), după cum urmează: 

- 398  grav, din care :  - cu  asistent  personal=  374; 

                                     - fără  asistent  personal= 24; 

- accentuat                                                          = 103; 

- mediu                                                                = 138; 

- ușor                                                                      = 12; 

- nu se încadrează                                                  = 4;  

-un număr de 77 de copii  fiind  cazuri  nou-intrate  în evidența Serviciului de Evaluare Complexă a 

Copilului. 

 Pentru a veni  în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități ce nu s-au putut prezenta  la sediul 

D.G.A.S.P.C. Gorj pentru evaluare, s-au efectuat un număr de 16 evaluări la domiciliu și 68 de evaluări la 

distanță prin interviu telefonic. 

 S-au mai prezentat  în  C.P.C.: 
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- un  număr de  5 referate privind  analiza și încadrarea în grad de handicap pentru copiii internați în clinicile 

de specialitate și care beneficiază de tratamente conform  protocoalelor terapeutice; 

- 3 referate cu privire la modificarea   hotărârii  C.P.C.  privind  încadrarea  copiilor în grad de handicap și a 

anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu; 

- 8 referate privind schimbarea reprezentantului legal și a domiciliului. 

 S-au întocmit și transmis un număr de: 3 adrese către alte D.G.A.S.P.C. - uri din țară; 3 dosare de transfer 

către alte D.G.A.S.P.C.-uri; 4 adrese  către  I.S.J. Gorj,  A.J.P.I.S. Gorj  și  către toate primăriile din  județ  

privitoare  la  implementarea  Ordinului 1985/2016  și  a  OUG 34/2020, respectiv a Decretului 195/2020; 

I.6. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv 

protecţia victimelor violenţei domestice: 

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu (C.S.C.C.D. Tg-Jiu) -  denumit în 

continuare C.P.R.U. Tg-Jiu. 

 Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu este un serviciu pentru protecţia copilului care are drept 

misiune asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol 

iminent în propria familie naturală, familia lărgită sau familia substitutivă. Beneficiarii locaţiei sunt copii abandonaţi 

de familie, copii abuzaţi şi neglijaţi, copii din comunitate, copii separaţi de parinţi din motive obiective, dificultăţi 

majore financiare şi locative. În anul 2020, Centrul de primire  în regim de urgenţă Tg-Jiu a asigurat furnizarea  unor 

servicii de calitate în vederea protejării copilului privind securitatea, dezvoltarea psiho-socio-emoţională sau 

integritatea morală. 

 Pe parcursul anului 2020 în cadrul C.P.R.U. Tg-Jiu au beneficiat de găzduire şi de măsură de protecţie 

specială un număr de 58 de copii dintre care: 

- 2 copii au fost preluaţi din anul 2019; 

- 31 copii au fost găzduiţi din care: 

                  - 16 copii reintegraţi în familie (1 copil în județul Dolj, 1 copil în județul Olt); 

                  -   2 copii au fost preluaţi de reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Argeş şi D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa; 

                  -   11 beneficiari ai C.S.C.C.D. Tg.Jiu care au revenit pe locaţiile unde aveau măsură de protecţie; 

                   -  2 beneficiari ai C.S.C.C.N.S .Tg.Jiu care au revenit pe locaţia unde aveau măsură de protecţie; 

-  pentru 16 de copii s-au emis Dispoziţii în C.P.R.U..dintre care: 

          - 1 copii au fost transferaţi la A.D.P.R.C. din cadrul C.S.C.C.D .Tg-Jiu pe baza de dispoziţie/sentinţă civilă; 

          - 5 copii au fost transferaţi la A.M.P.; 

          - la 6 copii li s-a înlocuit măsura de protecţie specială cu reintegrare în familie; 

           - 1 copil a fost transferat la D.G.A.S.P.C. Vâlcea. 

         La sfârşitul anului, pe locaţie se aflau 4 copii. 

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru  mama şi copilul victime ale violenţei domestice Tg-Jiu. 

 Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice  Tg-Jiu este  

un serviciu de tip rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, 

parte componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, având  drept scop:  

asigurarea protecţiei victimelor pe o perioadă  determinată de timp, cuprinsă între 7-60 de zile (reper legislativ 

standard.V pc.29 din Ordinul nr. 383/2004 ), a unei intervenţii eficiente (protecţie împotriva agresorului, asistenţă 

medicală, consiliere juridică şi psihologică, hrană, cazare) în  beneficiul victimelor. 

 Pe parcursul anului 2020, Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei 

domestice Tg-Jiu a oferit protecţie şi găzduire  pentru 5 cupluri (5 mame, 9 de copii) dintre care: 

- 4 mame/8 copii reintegraţi în familie, familia extinsă şi un copil transferat la A.M.P., 

-1 caz ( 1 mamă/ 2 copii) transferat la Centrul Maternal. 

 Compartimentul  de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale „Telefonul 

copilului” şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă. 

În anul 2020,  la Compartimentul  de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,  

Telefonul copilului şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă, s-au primit un total de 296 apeluri, din care: - 202 

apeluri informative (D.G.A.S.P.C. nu avea competența să soluționeze solicitările apelanților) -17 apeluri greșite,  3  

apeluri mute,- 74 apeluri au fost înregistrate ca sesizări. 

Cele 74 sesizări au vizat 94 de cazuri, respectiv 94 copii, 69 din mediul rural și 25 din mediul urban, pentru 

care s-au semnalat următoarele situații de risc: 45 neglijare, 6 abuz emoțional,  5 violență domestică, 7 abuz fizic,  1 
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caz exploatare prin muncă, 5 sesizări cu privire la încălcarea dreptului copilului de a relaționa cu părintele la care nu 

locuiește, 3 relații interpersonale, 2 condiții improprii de locuit, 20  cazuri referite la alte servicii din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Gorj. 

În funcție de particularitățile fiecărui caz confirmat, s-au luat următoarele măsuri: 

-pentru 3 copii s-a instituit măsura de protecție specială plasament în regim de urgență la Centrul de primire în 

regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Tîrgu Jiu, la Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu handicap sever Tîrgu Jiu și la asistent maternal profesionist, 

-2 copii și mama lor au beneficiat de găzduire și protecție în Centrul maternal din cadrul Complexului de servicii 

alternative la protecția rezidențială Tîrgu-Jiu, 

-2 copii împreună cu mama lor au beneficiat de găzduire și protecție la Centrul de primire în regim de urgență 

pentru mama și copilul victime ale violenței domestice Târgu-Jiu, 

-pentru copiii aflați în situație de risc de neglijare, la care nu s-a impus instituirea unei măsuri de protecție specială, 

- s-au elaborat și implementat de către serviciile publice de asistență socială planuri de servicii, pe o perioadă de 

3 luni,  prin care copiii și familiile lor au beneficiat  de prestații și servicii în vederea prevenirii instituționalizării, 

-s-au implementat programe de consiliere parentală la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, 

-părinții au fost sprijiniți să efectueze demersurile (juridice și sociale) necesare pentru a-și soluționa problemele care 

generau riscul de instituționalizare a copiilor lor. 

-pentru 20 cazuri s-a făcut referire la Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, 

neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj unde se aflau în evaluare ca urmare a unor 

sesizari scrise, înregistrate la acest compartiment anterior sesizărilor telefonice. 

-pentru 56 cazuri, s-a procedat la închiderea lor întrucât evaluarea inițială a mediului   familial a infirmat 

sesizările efectuate, nefiind identificat niciun factor de risc de abuz sau   neglijare a  copiilor. 

Compartimentul violenţă domestică şi de  intervenţie  în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune 

şi  repatrieri: în anul 2020 Compartimentul violență domestică și de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 

migrație, și repatrieri a derulat activități de soluționare a tuturor sesizărilor înregistrate în cadrul compartimentului,   

privind diferite forme de abuz, privind cazuri de minori care au săvârșit fapte de natură penală dar nu răspund penal 

dar și activități de prevenire. 

 A. Activităţi de combatere a situaţiilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatriere şi violenţă în 

familie. 

 Au fost înregistrate un număr de 289 sesizări, privind 438 copii. A fost evaluată situația psihosocială a 

minorilor  pentru toate cazurile sesizate, fiind elaborate adrese către primării, poliție, școli, petenți și acte interne 

către familiile în dificultate, pentru fiecare caz confirmat, respectiv, fișă inițială, raport de evaluare detaliată, evaluare 

psihologică, contract cu familia, etc.   

 Se observă o scădere a cazurilor semnalate, față de anul 2019, însă conform evaluărilor compartimentului, 

numărul de cazuri confirmate este aproximativ constant în fiecare an. Creșterea numărului de sesizări poate fi 

datorată și acțiunilor de informare privind serviciile sociale și psihologice ce pot fi oferite, în cadrul instituției, care 

au avut o adresabilitate cât mai completă și complexă . 

Dintre cele  289  sesizări, 157 au fost confirmate și 132 infirmate. 

Cazurile  sunt distribuite astfel: 14 minori aflați în situație de abuz fizic; 30 minori aflați în situație de abuz 

emoţional; 5 minori aflați în situație de abuz sexual; 215 minori aflați în situație de neglijare; 2 cazuri exploatare prin 

muncă;10 minori cu tulburări de comportament;13 minori alte situații. 

 Semnalarea cazurilor în anul 2020 s-a făcut: în scris (direct sau prin poștă), prin intermediul telefonului, prin 

autosesizare, anonime .  

 Mediul de provenienţă al celor 289 minori sunt: 108 copii provin din mediul urban, iar 181 provin din 

mediul rural.  Distribuţia pe sexe:  204 sunt de gen masculin şi 234 sunt de gen feminin. 

 B. Activităţi prin care s-a asigurat asistenţă la audierea minorilor în cadrul Posturilor de poliţie, 

Instanţe şi Birouri Executări Judecătoreşti: 

 Şi în anul 2020 activitatea de soluţionare a sesizărilor primite din partea parchetelor pentru minorii care au 

săvârșit o faptă de natură penală și nu răspund penal s-a desfăşurat în condiţii corespunzătoare. 

  Total  sesizări  analizate în 2020 – 18 
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   Aceste sesizări se structurează astfel: sesizări primite spre analiză în 2020 care necesită măsuri de protecţie  

18 şi consiliere 18. 

Sesizările primite în cadrul compartimentului, în anul 2020 provin din următoarele surse: Sesizări 

primite de la Parchetele din judeţ în anul 2020: 18 sesizări și anume: Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu-  

11 sesizări; Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru - 4 sesizări; Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci - 0 

sesizări; Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti - 3 sesizări; Sesizări primite de la alte parchete- 0 

sesizări. 
    Infracţiunile săvârşite în cele 18 sesizări primite în anul 2020 se împart după cum urmează: furt calificat - 5 

sesizări; distrugere -  1 sesizare; lovire si alte vătămări  -11 sesizări; agresiune sexuală - 1 sesizare. 

 Distribuţia pe sexe a minorilor care au săvârșit fapte de natură penală și nu răspund penal în anul 2020: 

băieți -7; fete -11. Distribuţia după zona de reşedinţă a a minorilor care au săvârșit fapte de natură penală și nu 

răspund penal in anul 2020: urban - 11; rural -7. Pentru cele 18 cazuri primite de la parchetele din judeţ în anul 2020: 

a) C.P.C.- Gorj a instituit: 8 măsuri de protecie specială, respectiv supraveghere specializătă cu 

menținerea în familia naturală; 

             b) instanţa a instituit:  supraveghere specializată cu menținerea în familia naturală – 2 măsuri; 

plasament într-un centru de tip rezidențial 1 măsură (minorul în cauză avea   două adrese pentru două fapte penale 

săvârșite). 

 De asemenea, un minor pentru care am primit adresă din partea parchetului avea deja instituită măsură de 

protecție specială, respectiv plasament la bunica paternă.   

 C.Activitatea de prevenire a conduitei delincvente juvenile a absenteismului școlar a fost concretizată 

de Compartimentului delincvenţă juvenilă prin următoarele acţiuni: 

1. Sesiune online, platforma Zoom, Penitenciarul Tg-Jiu în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Gorj, în cadrul 

proiectului „‟Organizarea unor întâlniri locale de diseminare a unor modele profesionale de bună practică în 

domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate‟‟, Perioada de desfășurare: 31 decembrie 2020, 

          2.   Plan de acțiuni „‟Creștem copii LIBERI‟‟ , Perioada de desfășurare: 11 noiembrie 2020, 
        3.   Invitație Conferința Națională Inspire, Perioada de desfășurare : 30 septembrie 2020, 
          4.  Planul de acțiune  pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, ”Stop Bullying! Îndrăznește să 

vorbești !” lansat în data de 29.10.2020 la Sala Maură a Palatului Administrativ, județul Gorj, Perioada de 

desfășurare: 28 septembrie 2020-30 iunie 2021, 

5.  Studiu la nivelul întregului județ, prin care își dorește să identifice posibilele acte de violență din unitățile 

de învățământ preuniversitar și vecinătatea acestora, precum și percepțiile/opiniile tuturor elevilor despre 

fenomenul delincvenței juvenile și atitudinea față de acesta, Perioada de desfășurare: perioada anului școlar 2020-

2021, 

          6.  Activitate informativ – preventivă privind întâlnirea Echipei Intersectoriale Locale cu atribuţii în 

prevenirea şi combaterea violenţei asupra copiilor, violenţei în familie şi a exploatării prin muncă Gorj, tema ,, 

STOP BULLYINGULUI “, Perioada de desfășurare : 11 septembrie 2020, 

         7.  Videoconferință pregătitoare a unei acțiuni comune privind prevenirea şi combaterea faptelor de 

prostituţie/proxenetism, identificarea de posibile victime ale traficului de persoane/minori şi menţinerea unui climat 

de ordine şi siguranţă publică, Perioada de desfășurare: 08 iulie 2020, 

         8.  Acțiune comună cu angrenarea efectivelor din cadrul structurilor de investigații criminale, ordine publică, 

poliție rutieră, criminalistică cu sprijinul structurilor teritoriale ale D.C.C.O. și A.N.I.T.P., precum și reperezentanți 

ai D.G.A.S.P.C.  din fiecare județ/sector al Municipiului București, Perioada de desfășurare: 02 iulie 2020. 

Au fost desfăşurate activităţi de informare/comunicare a populaţiei (părinţi şi copii, tineri) fiind distribuite şi 

pliante care conţin informaţii privind tema discutată. 

I.7.Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale şi 

evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Complexul Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2020 

  Nr. copii-cazuri 

active la  31.12.2020 

1. Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Tg - Jiu 

67 58 

2. Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Novaci 

41 43 
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3. Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti 

31copii/tineri și 

1mamă 

24copii/tineri și1 

mamă 

4. Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu 

67 59 

5. Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu handicap Tg - Jiu 

105 32 

    6. Complexul de servicii alternative la 

protecţia rezidenţială Tg - Jiu 

23 copii/tineri și 

2mame 

15 copii/tineri și 1 

mamă 

    7. Complexul de recuperare pentru copii cu 

dizabilitati Tg Jiu 

107 100 

 

8. TOTAL 441copii/tineri și                                                         

3  mame 

331copii/tineri și 2 

mame 

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu funcţionează cu următoarele 

servicii alternative:  

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii        

la 

31.12.2020 

1. Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Săvineşti » Tg – Jiu 0 

2. Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Aleea Teilor » Tg – Jiu 5 

3. Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi« Sf.Dumitru »Tg -Jiu 2 

4.       Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Nicolae » Tg - Jiu 4 

5. Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Mărgăritarul » Motru 4 

6          6. Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Primăverii » Motru 2 

7. Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Tineretul » Rovinari 3 

      8. Centrul  de Zi Pestalozzi  Tg -  Jiu 19 

   9.      Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor «Rovinari » 4 

10. Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi Petreşti 11 

11. Centrul de Primire în regim de Urgenţă Tg-Jiu 4 

   12. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul, victime ale violenţei 

domestice, 

5 

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

următoarele servicii alternative:   

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la     

31.12.2020 

1. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor  Tg - Cărbuneşti 20 

2. Centru maternal  Tg -  Cărbuneşti 1 mamă și 1 

copil 

3. Centrul de zi Tg -  Cărbuneşti Activit.suspendată 

4. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau 

părăsit în maternitate Tg -  Cărbuneşti 

3 

5. Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi 

abandoneze copilul Tg -  Cărbuneşti  

20 

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci  funcţionează cu următoarele 

servicii alternative:   

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la 

31.12.2020 

1. Centrul de zi Novaci 12 

2. Casa de tip familial destinată  protecţiei  rezidenţiale a  copiilor «  Novaci» 8 

3. Casa de tip familial destinată  protecţiei  rezidenţiale a  copiilor « Huluba » 7 

4. Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau de definitiv de părinţii săi 

Pociovaliştea 4 
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5. Centrul de Zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi Valea 

Gilortului 12 

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

următoarele servicii alternative:      

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la 

31. 12. 2020 

1. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Tg-Jiu 35 

2. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi  Scoarţa  12 

3. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidentiale a copiilor cu dizabilităţi Răchiţi 5 

4. Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie 7 

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

servicii alternative:   

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

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la 

31.12.2020 

1. 
Centrul maternal Tg-Jiu 

1 mamă și 1 

copil 

2. Centrul  de zi Tg-Jiu 14 

7. Complexul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu   01.01.2019- 31.01.20189 

Nr. 

crt. 

Servicii   Nr. copii la 31.12.2020 

1. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu 

(servicii de îngrijire de zi) 

85 

2. Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu 15 

Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare 

pentru toţi cei 100 beneficiari înscrişi în centrul de zi de recuperare:  -kinetoterapie  532 intervenții (34 online); -

hidroterapie  25 intervenții; -masaj de recuperare  37 intervenții; -fizioterapie 4 intervenții; -logopedie 378 

intervenții (11online); -ergoterapie/terapie ocupaţională/socializare 853 intervenții (69 online); -terapie 

comportamentală  462 intervenții (41 online) ; -cabinet medical 753intervenții (38 online); -asistență socială 135 

intervenții (12 online); -terapie asistată de animale  50 intervenții (2 online). 

Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare 

pentru toţi 17 beneficiari înscriși în cadrul echipei mobile:-kinetoterapie 28 intervenții;-ergoterapie/ terapie 

ocupaţională/ socializare  37 intervenții. 

I.8. În cursul anului 2020  D.G.A.S.P.C. Gorj prin Compartimentul Monitorizare, analiză statistică şi 

indicatori asistenţă socială şi incluziune socială a continuat colectarea  datelor de la primăriile din judeţ pe linia 

copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, prin parcurgerea şi însuşirea de către fiecare primărie a H.G. nr. 

691/2015.  

În acest sens, la 31.12.2020 un număr de 590 familii cu un numar de 748 copii, sunt familii în care părinţii 

sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

La nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Compartimentul Monitorizare există evidenţa privind aceşti copii, pe 

unităţi administrativ-teritoriale, iar evoluţia situaţiei lor este permanent monitorizată de către fiecare primarie din 

judeţ cu astfel de cazuri. Situaţia detaliată privind aceşti copii se prezintă în tabelul de mai jos:         

 

 

 

Nr. 

crt. 

Servicii Nr. copii la 

31.12.2020 

1. Centrul de recuperare  (tip ambulatoriu) pentru copilul cu dizabilităţi Activit.suspendată 

2. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu                         

dizabilităţi 32 
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Număr de familii în care 

părinţii sunt plecaţi la muncă în 

străinătate la sfârşitul perioadei 

raportate 

Număr 

de copii 

la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Număr de 

copii aflaţi în 

îngrijirea 

rudelor până 

la gradul IV 

fără măsură 

de protecţie 

Număr de copii cu măsură de protecţie 

la sfârşitul perioadei raportate 

Alte 

situaţii 

la AMP 

în centre 

de 

plasament 

publice 

sau 

private 

la 

rude 

până 

la 

gradul  

IV 

La alte 

persoane/familii 

-cu ambii părinţi 

plecaţi la muncă în 

străinătate 

106 130 110 9 4 7 0 0 

-cu un singur 

părinte plecat la 

muncă în străinătate 

393 477 388 20 21 35 6 7 

-cu părinte unic 

susţinător al familiei 

monoparentale plecat 

la muncă în 

străinătate 

91 141 92 9 8 27 3 2 

Total 590 748 590 38 33 69 9 9 

 

    Și în cursul anului 2020, Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și 

incluziune socială a ținut legătura cu reprezentanții primăriilor, care au  atribuții în a soluționa problemele sociale 

ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoi, în raportarea statistică a situației serviciilor sociale de la nivelul 

județului cerută în cursul anului 2020 de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și a altor situații 

centralizate, în vederea îmbunătățirii cadrului relațional și a creșterii gradului de eficiență și transparență între 

instituții.S-au raportat la termenul stabilit către Ministerul Muncii și Protecției Sociale respectiv A.N.D.P.D.C.A. 

situațiile statistice cu privire la situația copiilor aflați cu măsură de protecție.  

I.9. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în vederea 

diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local. 
Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2020,  D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, Programe, 

Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizațiile nonguvernamentale s-a continuat 

sustenabilitatea implementării de proiecte cu finanţare europeană, a continuat derularea/încheierea de noi 

parteneriate materializate în proiecte/programe şi convenţii de colaborare, în domeniul social după cum urmează:  

-Continuarea sustenabilitătii implementării proiectelor cu finanţare europeană: Proiectul ,,Reabilitarea, 

Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Carbunesti 

”Cod SMIS 16907, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 -

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale. Proiectul se află în perioada de sustenabilitate și monitorizare /verificare din partea ADR SUD 

VEST Oltenia-organism intermediar POR, s-au transmis rapoarte de activitate pe anul 2020,  cu finalizarea 

sustenabilității 30.06.2021. ) ; 

- Derularea a două proiecte prin Programul Operaţional Capital  Uman (POCU) 2014-2020: 

        a)Proiectul  ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169 depus de către 

A.N.P.D.C.A. în parteneriat cu cele 47 de D.G.A.S.P.C.-uri în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea 

numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali” - AP 4/ PI 

9.iv/ OS 4.5 & 4.14. În data de  08.11.2018 s-a semnat contractul de finanţare. Sursa de finanțare , fonduri POCU. 

Durata contractului este de 10 ani, valoarea contractului pentru D.G.A.S.P.C. Gorj-este de 28.694.448,08 lei,  iar 

contribuţia Consiliului Judeţean Gorj este de 2% în valoare de 573.895,08.lei; 

 b)Proiectul ,,Venus-Împreună pentru o viață în siguranță” - Contractul de finanțare 

nr.POCU/465/4/4/128038 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; Beneficiar: 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
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Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (A.N.E.S). și 42 de parteneri locali, instituții 

ale administrației locale (C.J.-D.G.A.S.P.C./C.L.-S.P.A.S.); 

-la nivel de județ Gorj a fost înființat serviciul ,,Locuința protejată pentru victimele violenței domestice” cu 

o capacitate de 6 locuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj 70/29.05.2020, licență de funcționare 

provizorie VD91/06.10.2020; 

-elaborarea și aprobarea  ,,Planului de dezvoltare şi diversificare a serviciilor sociale pe  anul 2020 al  

D.G.A.S.P.C. Gorj”; 

-derularea/încheierea de noi parteneriate materializate în protocoale de colaborare/programe şi convenţii în 

domeniul social cu instituții publice, APL-uri, instituții de învățământ, ONG-uri, etc., care desfăşoară activităţi în 

domeniul asistenţei sociale sau activităţi similare întocmite pe anul 2020 (22 parteneriate/colaborari încheiate); 

continuarea celor încheiate în anii precedenți; 

-elaborarea planurilor de reorganizare/restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 

handicap din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj pe anul 2020 s-a realizat în conformitate cu Metodologia de 

reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap şi Metodologia de elaborare a planului 

de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap; 

-s-a elaborat Planul de acţiuni anual pe 2020 privind incluziunea socială; 

-s-a elaborat Planul operațional de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea 

egalității de șanse între bărbați și femei și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-

2020, raportari indicatori pentru anul 2020; 

- s-a elaborat Planul Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) pe anul 2020 la nivelul judeţului Gorj; 

-s-au încheiat contracte de voluntariat/proiecte de practică, etc.; 

- s-a elaborat  notele de fundamentare pe proiecte bugetare; 

-s-a participat la scrierea/estimarea bugetară în vederea depunerii proiectului cu finanțare nerambursabilă 

pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), O.S.9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 vizând promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de 

sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, solicitant Consiliul Județean Gorj, beneficiar 

DGASPC Gorj, elaborare caiete de sarcini achiziție publică,  participare în comisiile de evaluare oferte achiziții 

proiect; 

            - s-au elaborat  caiete de sarcini achiziții publice -imobil. 

-s-a răspuns la cerințele transmise de catre A.N.D.P.D.C.A în vederea implementării în calitate de 

Beneficiar, cu asistență tehnică oferită de Banca Mondială a proiectului “PROGRES în asigurarea tranziției 

de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate”, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020; 

- s-a participat la implementarea proiectului POCU, cod SMIS 2014-129141 " Să ne creștem copiii 

acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj" cu sprijinul parteneriatului de colaborare 

între  D.G.A.S.P.C. Gorj  și FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE (FDSS); 

- s-a participat la organizarea de campanii cu privire la drepturile copiilor și persoanelor adulte; 

- s-a participat la seminarii, conferinţe, întâlniri, etc. în domeniul asistenţei sociale; 

- s-a asigurat activitatea de secretariat a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 

a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj . 

- s-a asigurat secretariatul Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 

asupra copiilor, în familie şi a exploatării prin muncă. Conform Hotarârii Consiliului Județean Gorj 

nr.184/18.12.2020 s-a actualizat componența E.I.L.. În anul 2020,  E.I.L. Gorj a elaborat Planul de acțiune 

pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile cu  perioada de implementare: 28 septembrie 2020 – 30 

iunie 2021:  

-s-a întocmit Fişa de monitorizare privind implementarea strategiei guvernului de incluziune a minorităţii 

rome la 30.06.2020 şi s-a  transmis către Instituţia Prefectului Gorj; 

- s-a elaborat Planul judeţean de măsuri privind incluziunea romilor-Infrastructură şi servicii sociale-

Protecţia copilului; 

I.10. Alte activităţi desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului 

În anul 2020, Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului a asigurat desfăşurarea a 48 de şedinţe ale 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj, rezultatele dezbaterilor fiind consemnate de către secretarul C.P.C. în 

procese-verbale, conform prevederilor legale. 
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           În perioada analizată,  Secretariatul C.P.C. a redactat, a înregistrat şi a comunicat beneficiarilor şi 

instituţiilor abilitate să acorde drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare documentele aprobate de C.P.C. Gorj 

 În perioada analizată,  C.P.C. Gorj a luat în discuţie şi a stabilit măsuri de protecţie a copilului în dificultate  

şi încadrarea copiilor în grad de handicap după cum urmează: 

- au fost redactate un număr de 670 de  hotărâri privind:  încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu 

handicap, menţinerea încadrării în grad de handicap cu schimbarea reprezentantului legal sau a domiciliului 

copilului, revocarea încadrării în grad de handicap:- 374 de hotărâri privind încadrarea copiilor  în gradul grav 

cu asistent personal; -24  hotărâri privind încadrarea în gradul grav; -103 de hotărâri de încadrare în gradul 

accentuat; -138 de hotărâri de încadrare în gradul mediu; -12 hotărâri de încadrare în gradul uşor; -4 hotărâri 

pentru copiii care nu se încadrează în grad de handicap; -3 hotărâri prin care se revocă încadrarea în grad de 

handicap, urmare decesului copiilor; -12 hotărâri prin care s-a menţinut încadrarea în grad de handicap cu 

schimbarea reprezentantului legal sau a domiciliului copilului. 

     -au fost redactate 178 de hotărâri privind măsurile de protecţie specială pentru copilul în dificultate: -2 

hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială-  plasament la familii/ persoane/ rude până la gradul IV; -30 

de hotărâri de încetare a măsurilor de plasament familial; -22 de hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie 

specială la rude până la gradul IV/familii/persoane la solicitarea tinerilor, conform art. 55 din Legea 272/2004, 

republicată;  -2   hotărâri de încetare a măsurilor de plasament  la asistenţi maternali  profesionişti, -7 hotărâri de 

menţinere a măsurii de protecţie specială la asistenți maternali profesioniști la solicitarea tinerilor, conform art. 55 

din Legea 272/2004, republicată; -15   hotărâri de încetare a măsurilor de plasament în sistem rezidenţial;-19  

hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la centrele de plasament din structura D.G.A.S.P.C. Gorj, la 

solicitarea tinerilor, conform art. 55 din Legea 272/2004, republicată;  -13 hotărâri  privind instituirea  măsurii de 

protecţie specială-  supraveghere specializată cu menţinerea copilului în familia naturală; -4  hotărâri  privind 

încetarea  măsurilor de supraveghere specializată; -50 de hotărâri privind  reînnoirea atestatului de  asistent 

maternal profesionist în cadrul  D.G.A.S.P.C. Gorj şi 50 de atestate; -10 hotărârii privind eliberarea atestatului de  

asistent maternal profesionist în cadrul  D.G.A.S.P.C. Gorj şi 10 atestate; -3  hotărâri privind menţinerea măsurilor 

de protecţie specială, deoarece împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor s-au  modificat; -1 hotărâre 

privind suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist pentru o perioadă de șase luni, din motive 

medicale. 

În urma analizei C.P.C. Gorj s-a asigurat redactarea adreselor şi comunicarea acestora părţilor interesate 

pentru diverse cazuri care nu au necesitat emiterea unei hotărâri. 

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

Activitatea noastră a avut scopul de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în  Planul operaţional pentru 

implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2014-2020, utilizând la maxim 

toate resursele umane, financiare de care am dispus  în anul 2020. 

II.1 Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea 

instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  adulte cu handicap      
 Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autorității Naționale pentru 

Persoane cu Dizabilități) în vederea diversificării serviciilor sociale şi implementarea standardelor de calitate la 

aceste servicii, s-au efectuat  studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare, la centrele 

rezidenţiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj. 

II.2 Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități 

Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din judeţul Gorj, din data de 1 ianuarie 

2019, plățile prestațiilor pentru persoanele cu handicap neinstituționalizate au fost preluate de către A.J.P.I.S. Gorj, 

care colaborează în permanență cu serviciul nostru pentru evidență, plăți, prestații, situații persoane cu dizabilități 

etc. 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, biroul de evidență prestaţii sociale pentru persoane cu handicap a 

întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un număr de 12.921 

persoane cu handicap, după cum urmează: 

 1.  Copii beneficiari de prestatii sociale, conform art. 58, alin. (4): 

- copii gradul I     - 669 copii; 

- copii gradul II    - 148 copii; 

- copii gradul III   - 196 copii; 

- copii gradul III   - 17 copii. 
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  2. Adulţii fără venit, beneficiari de prestaţii sociale, conform art. 58, (4) Legea 448/2006, sub formă de 

indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar – 4053 persoane. 

   3. Persoane încadrate în muncă, beneficiare de prestaţii sociale, conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, 

sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar – 549 persoane. 

    4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de 

indemnizaţie de persoană cu handicap și buget complementar - 7289 persoane. 

S-a înregistrat un număr de 1238 cazuri noi de persoane care beneficiază de prevederile Legii 448/2006. 

S-au emis dispoziții privind încetarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru un număr de 1141 de 

persoane. 

S-a efectuat plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de prevederile art. 27 

din Legea 448/2006 republicată, conform ord. 27/ 15-06-2009 al Preşedintelui A.N.P.D în perioada 01-01-2020 – 

31-12-2020, în sumă totală de 37676 lei pentru un număr de 18 beneficiari. 

S-a răspuns, în conformitate cu prevederile legale, la un număr de 91 scrisori de la Casa Județeană de Pensii 

Gorj şi la 5 sesizări legate de persoanele cu handicap, sesizări venite de la alte instituții. 

S-au rezolvat reclamaţiile persoanelor cu handicap privind plata prestaţiilor sociale.  

Au fost informate persoanele cu handicap sau reprezentanții acestora asupra drepturilor și facilităților de care 

pot beneficia, conform Legii 448/2006. 

S-a acordat sprijin persoanelor cu handicap la întocmirea dosarelor în vederea drepturilor ce li se cuvin, în 

baza certificatelor de încadrare în grad de handicap 

S-au înregistrat 2170 cereri cu opțiuni asistent personal sau indemnizație însoțitor și s-au trimis 2170 adrese 

de comunicare a acordului către primăriile de domiciliu. 

S-a întocmit un nr de 5232 dispoziții pentru stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap. 

S-a întocmit un număr de 1141 dispoziții privind încetarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

S-au completat, în registrul electronic, datele privind persoanele cu handicap. Registrul conține informațiile 

prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 1106/09-03-2011 al M.M.F.P.S,. pentru constituirea registrului electronic 

central. 

S-a efectuat exportul datelor către A.N.D.P.D.C.A. pentru constituirea registrului electronic central. 

S-a încheiat actul adițional la Protocolul de Colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date București în vederea identificării persoanelor decedate. 

Compartimentul management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi, monitorizare servicii sociale, 

prevenire marginalizare socială şi asistenţă persoane vârstnice a eliberat un număr de 26901  bilete, în baza a 3286 

cereri, reprezentând bilete de transport interurban auto, dar și C.F.R., pentru persoanele cu handicap grav şi 

accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului interurban conform art. 24 din Legea 448/2006. 

În cadrul Compartimentului management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi, monitorizare servicii 

sociale, prevenire marginalizare socială şi asistenţă persoane vârstnice, ținând cont de prevederile Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Ordinului nr. 62/2007 privind 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.D. Bucureşti, la nivelul judeţului 

Gorj, s-au întocmit şi eliberat în anul 2020 un număr de 414 legitimaţii pentru transport urban gratuit cu mijloace de 

transport în comun de suprafaţă, dintre care 371 legitimații pentru persoanele cu handicap și 43 legitimaţii ale 

asistenţilor personali.  

Conform art. 28 din Legea 448/2006 în anul 2019, au fost eliberate 612 roviniete. 

În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari, s-a încheiat o convenţie cu  POŞTA ROMÂNĂ 

S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006.  

În vederea asigurării gratuității a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat un număr de 19 convenții 

pentru transport (convenţie cu S.N.C.F.R. şi celelalte, cu societăţi comerciale de transport) pentru asigurarea 

transportului gratuit cu autobuzele a persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora. 

În vederea obţinerii rovinietelor gratuite de către persoanele cu handicap, a fost încheiată o convenţie cu 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

II.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi pentru a preveni 

marginalizarea persoanelor cu handicap 
Centrele rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj dispun, pentru informarea corectă a beneficiarilor, de 

,,Ghidul beneficiarului“ care conține toate informaţiile cu privire la: serviciile sociale ce pot fi asigurate 

beneficiarilor, criteriile pentru a fi admis în centru, documentele necesare, resursele umane, financiare. Se asigură 

vizitarea centrului de către cei interesaţi.  
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 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, beneficiind de asistenţă medicală gratuită. 

Conform prevederilor Contractului-Cadru al C.N.A.S., medicii centrelor au o convenţie încheiată cu C.A.S. 

Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu pe primele trei zile. 

Încă de la admitere, o echipă multidisciplinară formată din minim trei specialişti (medici, asistenţi sociali, 

psihologi, psihopedagog) face o evaluare şi, în funcţie de nevoile acestuia, întocmeşte pentru fiecare Planul 

Individual de Intervenţie pe baza Fişei de evaluare. 

Planul Individual de Intervenţie cuprinde: Program Individual de Îngrijire, Program Individual de 

Recuperare, Program Individual de Integrare/ Reintegrare. 

II.4. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de risc 

major 

În cursul anului 2020, în cadrul Compartimentului management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi, 

monitorizare servicii sociale, prevenire marginalizare socială şi asistenţă persoane vârstnice, în total s-au efectuat 29 

de admiteri în centrele rezidenţiale din subordinea direcţiei. 

În urma a 30 de solicitări, a fost efectuat un număr de 26 vizite la domiciliu, concretizat cu 26 rapoarte de 

evaluare, rezultatul fiind internarea a 29 de persoane cu handicap în unul din centrele rezidenţiale din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Gorj, 1 dosar rămânând în așteptare până la crearea de locuri libere. 

În decursul anului 2020, au fost evaluate 2 persoane adulte care au prezentat potenţial de risc privind 

marginalizarea socială, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Gorj monitorizându-i, până la soluționarea cazurilor,  pentru a 

se evita excluderea socială. Ca măsură de soluţionare, s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei persoane adulte 

aflate la nevoie, în vederea culegerii de date despre aceasta  şi rezolvării problemelor cu care se confruntă. S-au 

efectuat note de constatare. 

S-a răspuns la  91 solicitări ale Casei Județene de Pensii Gorj în ceea ce privește drepturile unor persoane cu 

handicap. 

II.5. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 
Persoanele cu handicap au fost informate referitor la oportunitățile de angajare, precum și la obținerea de 

vouchere pentru tehnologii și dispozitive asistive. 

Au fost emise un număr de 3 vouchere pentru tehnologii și dispozitive asistive. 

Pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia 

acestora pe complexe se prezintă astfel: 

Centru Capacitate 
Beneficiari 

01.01.2020 

Beneficiari 

la 31.12.2020 

C.I.A. DOBRIȚA 50 49 48 

C.A.R.P.A.D. DOBRIȚA 11 11 11 

C.I.A. SUSENI 65 62 59 

C.A.R.P.A.D. SUSENI 40 25 24 

C.R.R.N.„ BÎLTENI” 80 80 80 

C.R.R.„ BÎLTENI” 90 90 90 

C.A.R.P.A.D. TG-CARBUNEȘTI 41 40 41 

LOCUINȚĂ PROTEJATĂ PENTRU 

VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 
6 0 1 

TOTAL 383 357 354 

 

                  II.3  Activitatea  Serviciului  de  Evaluare   Complexă-Adulţi 

II.3.1 Din punct de vedere al numărului mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de Evaluare 

Complexă, acesta este de aproximativ 70 persoane, din care: 

- persoane care au fost evaluate în vederea reactualizării certificatului de încadrare în grad de 

handicap; 

- persoane care au fost evaluate pentru prima data în vederea încadrării în grad de handicap (cazuri 

noi); 
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- persoane care au fost programate și ulterior reevaluate în vederea schimbării gradului de handicap 

datorită agravării stării de sănătate; 

- persoane (rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat programarea în 

vederea evaluării complexe atât pentru bolnavii deplasabili cât și pentru cei nedeplasabili; 

- persoane care solicită diverse informații în vederea evaluării complexe și obtinerea unui certificat 

de încadrare în grad de handicap. 

II.3.2 În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, au fost evaluate și s-au făcut propuneri de încadrare/neîncadrare 

într-un grad de handicap pentru un număr  total de 4667 persoane adulte, după cum urmează:evaluări (cazuri noi) 

– 1.096 persoane; reevaluări în urma expirării certificatului de handicap – 3.368 persoane; reevaluări ca urmare 

agravării bolii – 119 persoane; reevaluări ca urmare a sesizărilor – 19 persoane; evaluări treceri copil/adult – 65 

persoane; 

II.3.3 Pentru cele 4667 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au propus 

încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează: pentru 1659 persoane s-a propus încadrarea în 

gradul grav cu asistent personal; pentru 587 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav fără asistent personal; 

pentru 2044 persoane s-a propus încadrarea în gradul accentuat; pentru 333 persoane s-a propus încadrarea în 

gradul mediu;pentru 6 persoane s-a propus încadrarea în gradul ușor; pentru 44 persoane s-a propus neîncadrarea 

în grad de handicap; pentru 9 persoane nu s-a facut propunere de încadrare în grad de handicap deoarece 8 dintre 

acestea au decedat în timpul evaluarii, respectiv o persoană nu a depus documentele necesare solicitate, conform 

legislației în vigoare care să poată susține elaborarea propunerii de încadrare în grad și tip de handicap și a 

propunerii de program individual de reabilitare și integrare socială; pentru 35 persoane care au fost evaluate și 

urmează să se întocmească raportul de evaluare complexă cu propunere de încadrare/ neîncadrare în grad și tip de 

handicap ca urmare a expirării certificatelor în prima zi lucrătoare a anului 2021. 

Din totalul persoanelor nedeplasabile, pentru 379 persoane s-au facut solicitări și au fost evaluate la 

domiciliu astfel: 

-  în perioada 01.01 - 16.03.2020 au fost vazute la domiciliu de catre echipa S.E.C.P.A.H .- 94 de persoane; 

- în perioada 20.05 - 29.12.2020, evaluarea complexă s-a realizat prin intermediul apelului video WhatsApp 

conform recomandărilor date de M.M.F.P.S. -Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, 

Copii si Adopții , publicată în data de 18.05.2020  pentru  285 de persoane. 

II.3.4 În perioada 01.01.2020- 31.12.2020, au fost întocmite și transmise un număr de 3.666 adrese de 

rechemare care vizau informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluării complexe cât 

și asupra datei la care urma să se realizeze evaluarea complexă și de asemenea au fost întocmite și transmise 29 de 

răspunsuri ca urmare a diferitelor solicitări scrise.  

II.3.5 S-au prezentat în cadrul serviciului un număr de 2.100 persoane  (rude apropiate, asistenți personali, 

asistenți sociali, etc.) care au solicitat informații și programări pentu bolnavi, în vederea evaluării complexe pentru 

a fi încadrați în grad de handicap, din care: 

a) 1.354  persoane au fost programate în vederea evaluării complexe și încadrarea în grad de handicap; 

b) 746 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informați că nu se încadrează în grad de handicap 

conform criteriilor medico-psiho-sociale; 

II.3.6 În perioada 01.01.2020- 31.12.2020, s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor 

Adulte cu Handicap un număr de 30 sesizări și  au fost chemați pentru reevaluare complexă un numar de 19 de 

persoane, după cum urmează: 

- 19 persoane s-au prezentat, au fost reevaluați și pentru care s-a propus încadrarea/neîncadrarea în 

grad de handicap; 

- 11 persoane reclamate nu au fost  identificate în baza noastre de date ca fiind persoane cu 

handicap; 

- 3 anonime care au fost clasate conform legislației în vigoare ; 

Analiza cantitativă a activității de arhivare a dosarelor medicale   

Din punct de vedere al activitătii de arhivare a dosarelor medicale, situația se prezintă astfel:  

                  Începând cu data de 01.10.2020, procedura de predare /primire/ arhivare s-a efectuat prin:  

                 -  s-au scos din arhivă  pe motiv de deces un număr de 1533 dosare medicale și îndosariate în 

vederea casării conform procedurii de arhivare; 

                -  s-au făcut copii xerox pentru un număr de 29 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu 

handicap, în vederea transferului către alte județe; 
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                -  s-au supus analizei și controlului A.J.P.I.S. Gorj  un număr de 1 dosar medical  ca urmare a 

procesului verbal de control cu nr. 420/08.01.202020, în vederea demarării procedurii de reevaluare; 

                - au fost introduse în baza de date și validate un număr de 15 dosare medicale ca urmare a 

transferului din alte județe; 

 Ca urmare a contestațiilor certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap și la cerința instanței de 

judecată sau Serviciului de Medicina Legală, - Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziția Secretariatului 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap - la cererea acestuia pe bază de registru - un număr de 

114 dosare medicale în vederea întocmirii de adrese către Compartimentul Juridic și Contecios din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Gorj. La nivelul anului 2020, au fost anexate certificate de handicap prelucrate în urma sentințelor 

civile ale Tribunalului Gorj sau Curții de Apel Craiova pentru 13 persoane cu handicap  la dosarul medical deja 

arhivat. 

 

 II.4  Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj. 

 În perioada, 01.01.2020-31.12.2020,  Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  după 

cum urmează: 

 În relaţia  de activitate cu Serviciul de Evaluare Complexă, Secretariatul C.E.P.A.H. a înregistrat în 

registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării/reevaluarii de 

către Serviciul de Evaluare Complexă. 

  În   relația cu Compartimentul Contencios si Juridic, Secretariatul C.E.P.A.H. a înregistrat în  registrul 

propriu de evidență a dosarelor persoanelor cu handicap, pentru care Instanța de Judecată a dat o Sentință Civilă 

definitivă, stabilind un grad de handicap. 

Conform Ordonanței de Urgență  nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, punctul 31 alineatele (5) şi (6) ale articolului 87 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(5) 

Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de 

taxa judiciară de timbru. 

 În relaţia de activitate cu Comisia de Evaluare, Secretariatul C.E.P.A.H. a  îndeplinit următoarele atribuţii: 

-  a asigurat transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare, însoţite de un documentar, (în care 

Președintele și membrii C.E.P.A.H. stabilesc încadrarea într-un grad de handicap), cât și de raportul de evaluare 

complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă, potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr. 7 din  Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de sentințe civile și referatele 

compartimentului contencios al D.G.A.S.P.C.-Gorj, pentru punerea în aplicare a acestora;  

-  a transmis membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, în baza 

convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

-  a ţinut evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

-  a întocmit procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 

- a redactat certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în 

termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

-  a gestionat registrul zilnic pentru certificate; 

-   a gestionat registrul de evaluări (cazuri noi); 

- a gestionat registrul de procese-verbale (propunere grad/valabilitate S.E.C.P.A.H.- stabilire 

grad/valabilitate C.E.P.A.H.) ; 

-  a gestionat registrul de contestaţii/petiții persoane, adrese instituții publice; 

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, Secretariatul a transmis persoanei cu 

handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de 

handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum 

şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzuta la alin. (2) 
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lit. e) din Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si 

funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.  

  În această perioadă, au fost verificate şi înregistrate documentele unui număr de   4649  dosare ale 

persoanelor cu handicap solicitante în vederea evaluării/reevaluării complexe  după cum urmează: evaluări 1107 

de cazuri noi; reevaluări 3516 de cazuri; sentințe civile - 13 cazuri prelucrate în urma sentințelor civile ale 

Tribunalului Gorj sau a Curții de Apel Craiova; certificate emise în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice - 13, în urma implementării noii proceduri (Instrucțiunea nr. 3 din 13.11.2019). 

     Din care: gradul I Grav cu asistent personal: 1704 cazuri; gradul I Grav fără asistent personal: 527 

cazuri; gradul II Accentuat: 2044 cazuri; gradul III Mediu: 325 cazuri; gradul IV Uşor: 5 cazuri; Nu se 

încadrează: 44 cazuri. 

- Un nr. de 17 contestații înregistrate la registratura D.G.A.S.P.C. Gorj în perioada 01.01.2020-31.12.2020, 

cărora li s-a răspuns să se adreseze instanței de judecată conform O.U. nr. 51/2017; 

            - S-a răspuns  la un nr. de 8 petiții înaintate de alte instituții publice  adresate instituției noastre; 

- Au fost lucrate în baza de date - 4649 dosare medicale şi listate 27894 certificate cu anexa  pentru 

şedinţele  Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- S-au emis adrese de înaintare în nr. de 4649  în dublu exemplar (în total 9298 adrese),  un exemplar 

înaintate împreună cu certificatul către beneficiar și un exemplar depus la dosarul medical; 

- Au fost redactate si emise un nr. de 4649 confirmari de primire, care au insotit cele 4649 plicuri inaintate 

beneficiarilor; 

-  Au fost redactate și emise 672 borderouri pentru  Compartimentul de Evidenţă Plăţi, spațiul de 

depozitare, poștă, secretariat; 

- S-au înaintat 4649 dosare administrative, inclusiv un exemplar, în original, al certificatului de încadrare,  

către Compartimentul de Evidenţă Plăţi, pe baza cărora se plătesc indemnizațiile pentru persoanele cu 

dizabilități;  

  - Au fost distribuite 4649 dosare medicale, inclusiv un exemplar, în original, al certificatului de încadrare, 

către spațiul de depozitare din cadrul unităţii, pe baza borderourilor de  predare-primire;  

  -Au fost distribuite 4649 plicuri, ce conțin, în original, certificatul de încadrare într-un grad și tip de 

handicap, precum și înștiințarea, Compartimentului  Registratură și Relații cu Publicul, pentru a fi comunicate 

beneficiarilor, prin Poștă, cu confirmare de primire;  

  -Secretariatul Comisiei a întocmit și înaintat Comisiei de Evaluare 112 procese verbale de întrunire a 

Comisiei în vederea analizării și stabilirii gradelor de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, comisii 

ordinare, cât și extraordinare; 

  -Secretariatul Comisiei a redactat un nr. de 61 decizii de internări/externări/decese/ internări  în  așteptare 

/transfer între centre, redactate în 4 exemplare; 

   -Președintele Comisiei de Evaluare a convocat membrii   Comisiei în 65 de  ședințe extraordinare; 

  -S-au  comunicat, la domiciliul beneficiarilor,  prin poștă, un  număr  de 13   răspunsuri la adrese/sesizări; 

- S-a formulat un punct de vedere medical la  un nr. de 29 adrese, solicitate de către  Compartimentul 

Juridic și  Contencios  din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj;   

-   S-a răspuns pentru S.M.L./I.M.L. Gorj la un nr. de 4 rapoarte de expertiză medico-legală, 18 fiind 

favorabile (nu au existat obiecțiuni la raport); 

-  Au fost înaintate către Serviciul de Medicină Legală Gorj 11 dosare, în copie xerox, certificate cu 

originalul, pentru a fi stabilit diagnosticul și încadrarea făcută de C.E.P.A.H. Gorj, solicitată de Instanța de 

judecată;  

- Au fost înaintate către Institutul de Medicină Legală Craiova - 2 dosare, în copie xerox, certificate cu 

originalul, pentru a fi stabilit diagnosticul și încadrarea făcută de C.E.P.A.H. Gorj, solicitată de Instanța de 

judecată; 

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

III.1. Raport financiar – contabil 

Situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile 

legale. Bugetul final al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pentru anul 2020 a fost 

de 94.747.370 lei, defalcat astfel: 

Secțiunea de funcționare                   =  91.441.210 lei 

Secțiunea de dezvoltare                  =    3.306.160lei 
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Conform contului de execuție la data de 31.12.2020  prezentat mai jos s-au plătit următoarele sume pe cele 

trei subcapitole de cheltuieli : 

 

Subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială în caz de invaliditate”- lei - 

         Subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copil”- lei – 

         Subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”  - lei - 

În vederea limitării răspândirii epidemiei cu  SARS – CoV – 2 (COVID – 19) la nivelul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, au fost alocate fonduri pentru achiziționarea materialelor de 

protecție, pentru igienizarea suprafețelor (gel antibacterian, dezinfectant, cloramină, hipoclorit de sodiu), 

achiziționarea echipamentului individual de protecție pentru personalul propriu (combinezoane protecție, măști 

medicale, acoperitori pantofi, bonete chirurgicale, viziere de protecției) în valoare de 810.489 lei. 

III.2. Achiziţii publice , tehnic şi de patrimoniu 

 Au fost lansate și încheiate 35 proceduri de achiziție public conform anexei ,,Proceduri 2020‟‟din care: 

- 28 proceduri simplificate în baza cărora au fost încheiate  contracte în valoare de 1.546.590,03  lei fără 

TVA, 

- 4 negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în baza cărora au fost încheiate  

contracte în valoare de 724.567,75 lei fără TVA, 

- 1 licitație deschisă în baza căreia s-au încheiat  contracte în valoare de 1.321.851,35 lei fără TVA, 

- 2 proceduri simplificate proprii în baza cărora au fost încheiate  contracte în valoare de 304.980,06 lei 

fără TVA, 

-308 achiziții directe în baza cărora s-au încheiat  contracte în valoare de 1.792.015,16 lei fără TVA  

-5 achiziții directe off-line în valoare de 18.920,18 lei fără TVA. 

Din totalul  contractelor încheiate în urma unei achiziții directe mai sus amintite: 

-un număr de 4 contracte sunt aferente obiectivelor din lista de investiții 2020: 

1. Autoclav cu imprimantă=7 buc, 

2. Boiler 3000 litri cu două serpentine, montaj și punere în funcțiune=5 buc, 

3. Proiect Reabilitare/recompartimentare clădire bloc alimentar pavilion D din cadrul 

Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni=1buc 

4. Sistem tehnic de securitate cu montaj și punere în funcțiune=6 buc 

              Achiziţiile au fost realizate cu încadrarea în bugetul aprobat, în baza necesarului de produse, servicii 

şi lucrări primare de la unităţile subordonate şi de la serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul aparatului 

propriu. 

 În cadrul biroului în anul 2020 a fost realizat un număr de 22 devize estimative și 76 caiete de sarcini 

pentru lucrări de reparații, recompartimentări, lucrări de reabilitare și modernizare și obiective de investiții. 

Denumire titlu bugetar             Buget 2020 Execuția bugetară 2020 

Inițial Final 

Total cheltuieli 20.726.500 34.646.130 33.076.284 

Secțiunea de 

funcționare 

20.487.500 34.463.030 32.973.051 

Secțiunea de dezvoltare 239.000 183.100 103.233 

Denumire titlu bugetar             Buget 2020 Execuția  bugetară 

2020 Inițial Final 

Total cheltuieli 37.520.470 58.458.450 55.182.351 

Secțiunea de funcționare 34.434.000 55.941.180 54.294.918 

Secțiunea de dezvoltare 3.086.470 2.517.270 887.433 

Denumire titlu bugetar        Buget 2020 Execuția bugetară     

2020 Inițial Final 

Total cheltuieli 1.455.590 1.642.790 1.039.628 

Secțiunea de funcționare 1.037.000 1.037.000 797.001 

Secțiunea de dezvoltare 418.590 605.790 242.627 
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III.3. Gestionarea resurselor umane. 

 Începând cu data de 01.01.2020, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a aplicat 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative și prevederile Legii nr.5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020, 

activități concretizate în redactarea a aproximativ 650 de dispoziții privind stabilirea de drepturi salariale. De 

asemenea, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit proiectul de hotărâre a Consiliului 

Județean Gorj pentru Hotărârea nr.185/18.12.2020 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Organigramei, 

Statului de funcții si Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017 a cărei 

aplicare a constat în elaborarea a 103 dispoziţii privind reîncadrarea în funcție sau modificarea locului muncii. 

 Pe parcursul anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit lunar pontajele 

pentru salarii la nivelul aparatului propriu, respectiv pentru un număr de aproximativ 140 de angajaţi şi 150 de 

asistenţi  maternali profesionişti. 

La începutul anului, Serviciul a asigurat asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care 

urmau să fie evaluaţi. De asemenea, a asigurat asistenţă de specialitate în elaborarea fişelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale pentru salariaţii complexurilor de servicii comunitare şi pentru personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al D.G.A.S.P.C. Gorj. De asemenea, pe tot parcursul anului, 

Serviciul a menţinut și aplicat cele 9 proceduri specifice controlului intern managerial, în conformitate cu 

prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice. 

 Trimestrial, semestrial şi în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii oricărei modificări în situaţia 

funcţionarilor publici, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a completat şi comunicat 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici formatele-standard, conform HG nr. 553/2009 privind stabilirea unor 

măsuri cu privire la evidenţa funcţii publice şi a funcţionarilor publici, referitoare la numirea funcţionarilor publici, 

modificarea raporturilor de serviciu, sancţiunile aplicate, promovare, suspendarea raporturilor de serviciu, încetarea 

suspendării raporturilor de serviciu şi a încetării raporturilor de serviciu, dar şi rapoartele specifice prevăzute de 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3753/2015privind monitorizarea respectării 

normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, cu modificările și 

completările ulterioare. Evidenţa funcţiilor publice a fost asigurată şi prin actualizarea în permanenţă a datelor 

existente pe portalul de management al funcţiei publice al A.N.F.P.. Evidenţa efectuării concediilor de odihnă 

pentru personalul aparatului Direcţiei generale, asistenţii maternali profesionişti şi pentru conducerea centrelor de 

plasament precum şi evidenţa concediilor medicale, a absenţelor nemotivate, a zilelor libere acordate pentru 

evenimente familiale deosebite 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 Statistică, 5 pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia  Drepturilor 

Copilului și Adopție, 2 pentru Consiliul Judeţean Gorj și 3 pentru Direcția de Sănătate Publică Gorj. 

 Dosarele de personal ale personalului contractual şi ale funcţionarilor publici, precum şi ale  asistenţilor 

maternali şi ale conducerilor complexurilor de servicii au fost completate şi actualizate în permanenţă cu actele 

corespunzătoare necesare pentru încadrarea, promovarea, încetarea raporturilor de muncă, transfer, pensionare, 

deces etc.Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a elaborat documentele utilizate în activitatea 

de personal pentru cei aproximativ 150 de asistenţi maternali, din care 18 angajați în cadrul Proiectului TEAM-UP: 

Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – ID 127169, a întocmit şi ţinut evidenţa dosarelor pentru 

deducerile personale suplimentare şi a dosarelor privind calitatea de coasigurat, a asigurat avizarea documentelor 

specifice activităţii de resurse umane şi transmiterea lor la fiecare compartiment şi complex de servicii comunitare 

în cauză, a întocmit documentele necesare încadrării asistenţilor maternali, verificând valabilitatea hotărârii de 

plasament/încredinţare emisă de C.P.C. Gorj şi a întocmit şi eliberat adeverinţe şi orice alte acte ce dovedesc 

calitatea de angajat a personalului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 În permanenţă, a analizat şi aplicat modificările survenite în legislaţia în domeniu şi a colaborat cu diverse 

instituţii în vederea întocmirii corecte a documentelor şi a însuşirii legislaţiei în vigoare. De asemenea, a întocmit 

referate de specialitate care au constituit suport la emiterea deciziilor şi dispoziţiilor interne, a reactualizat fişa 

postului şi declaraţiile de interese şi avere pentru funcţionarii publici existenţi la nivelul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, declaraţii care au fost transmise Agenţiei Naţionale de Integritate. 



23 
 

 În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului contractual, realizarea planului privind perfecţionarea acestei 

categorii de personal s-a făcut în limita fondurilor bugetare. În schimb, pentru respectarea standardelor minime 

obligatorii, 176 salariați personal contractualau participat la programe de formare profesională.Perfecţionarea 

profesională a funcţionarilor publici pe parcursul anului trecut s-a concretizat într-un număr de 20 funcţionari 

publici (din care 2 de conducere) care au participat la programe de formare profesională urmate în interesul 

instituţiei publice, dar și la cele prevăzute în planul anual de perfecţionare și 2 funcționari publici de conducere care 

au participat la programe de formare profesională urmate în interesul instituţiei publice, altele decât cele prevăzute 

în planul anual de perfecţionare. 

 A asigurat lucrările de secretariat pentru 5 şedinţe ale Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj finalizate cu 5 hotărâri. Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia 

publică a fost supus la o misiune de audit întreprinsă de către auditorii din cadrul aparatului propriu al Direcției. 

 În decursul anului 2020, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 72 noi 

contracte individuale de muncă şi 903 acte adiţionale, în dublu exemplar, contracte individuale de muncă ce au fost 

comunicate prin aplicaţia REVISAL la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Prin aceeași aplicație Revisal, au fost 

introduse toate modificările contractelor individuale de muncă ale salariaților, pe parcursul lui 2020, și a ţinut 

evidenţa ordinelor de deplasare concretizată într-un număr de 528 ordine de deplasare completate. 

 Pe tot parcursul anului 2020, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică  a întocmit şi 

transmis compartimentelor şi conducerilor complexurilor de servicii comunitare interesate un număr deaproximativ 

2000 dispoziţii privind: stabilirea de drepturi salariale, modificarea unor elemente ale contractului individual de 

muncă al personalului contractual şi de suspendare a contractului individual de muncă,  acordare/retragere sporuri la 

salariul de bază pentru asistenţii maternali profesionişti, privind încetarea contractului individual de muncă şi a 

raporturilor de serviciu, avansarea în gradaţii, delegarea unor salariaţi sau delegarea de atribuţii, suspendarea 

raporturilor de serviciu şi altele. 

 A ţinut evidenţa materialelor ce ţin de competenţa Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, a realizat permanent calculaţia privind drepturile salariale ale personalului 

angajat în eventualitatea promovării, avansării sau trecerii în alte funcţii, a răspuns diferitelor sesizări, solicitări, 

cereri sau adrese ale altor instituţii, organisme sau autorităţi. 

Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a furnizat datele şi informaţiile necesare 

comunicatelor de presă. 

 III.4. Administrativ şi Protecţia Muncii. 

A) Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi de Întreţinere a realizat: -s-au întocmit referatele în vederea 

achiziționării materialelor necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-Cov-2, s-a efectuat dezinfecția 

la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj pentru prevenirea și răspândirea infecției cu virusul SARS-Cov-2, s-au montat detectori 

de gaze la consumatorii specifici, igenizarea și reparația aparatelor de aer condiționat, în baza documentelor s-au 

recepționat și gestionat activele fixe și obiectele de inventar, s-a urmărit încadrarea în normele de consum și o bună 

gestionare a valorilor materiale, s-a monitorizat și s-a asigurat mentenanța la conexiunea de internet, echipamentele 

de rețea, serverele existente, imprimantele, copiatoarele din dotare, s-a participat la recepția lucrărilor de reparații 

specifice diferitelor comisii tehnice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

etc.. 

B) Compartimentului de Prevenire şi Protecţie  

    În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, conducerea unităţii, împreună 

cu angajaţi din cadrul Compartimentului de Prevenire şi Protecţie, au întreprins o serie de măsuri, cum ar fi: 

 -s-au efectuat instructaje conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în Muncă şi H.G. 

1425/2006 privind Normele de aplicare a Legii Securităţii în Muncă, Legii 307/2006 privind Prevenirea şi Stingerea 

Incendiilor după cum urmează: instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă şi instructajul 

periodic, conform tematicii anuale elaborată şi aprobată pentru anul 2020 cu Nr. 25860/06.12.2019 în domeniul 

situaţiilor de urgenţă şi cu Nr. 25859/06.12.2019 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe categorii de 

personal; 

- s-au efectuat şedinţe trimestriale cu lucrătorii desemnaţi privind securitatea şi sănătatea în muncă precum şi a 

lucrătorilor desemnaţi privind prevenirea şi stingerea incendiilor, comunicate Inspectoratului Teritorial de Muncă, 

medicului de medicina muncii şi reprezentanţilor securităţii şi sănătăţii în muncă şi prevenire și stingere a incendiilor 

din complexurile subordonate, cu 5 zile înaintea fiecărei şedinţe conform legislaţiei în vigoare şi trimiterea către 

aceştia a procesului verbal; 
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 -s-a planificat şi organizat controlului medical anual, obligatoriu, pe categorii de personal pentru toţi salariaţii 

D.G.A.S.P.C. Gorj, conform contractului de prestări servicii medicina muncii 2020;  

- s-au efectuat testarea anuală în scris şi prin probe practice a tuturor angajaţilor D.G.A.S.P.C. Gorj - aparatul 

propriu, conform tematicii elaborate şi aprobate pe anul 2020 ( pe categorii de personal ); 

-s-au efectuat demersuri pentru efectuarea de cursuri pentru salariaţii care se ocupă de coordonarea activităţii 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.  

-s-au obținut buletinele de verificare a prizelor de pământ de la o firmă  specializată ( lucrare efectuată pentru 

aparatul propriu şi unităţile subordonate );  

-s-au efectuat demersurile privind Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă pentru anul 

2020. Pentru determinarea acestora am făcut deplasări în teren la toate subunităţile D.G.A.S.P.C. Gorj, precum şi la 

sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, împreună cu reprezentanţii   Direcţiei de Sănătate Publică Gorj;  

-s-au planificat şi organizat controlul medical anual şi semestrial, obligatoriu, pe categorii de personal pentru 

toţi salariaţii D.G.A.S.P.C. Gorj, conform contract de prestări servicii medicina muncii 2020 ;  

-s-au aplicat o serie de măsuri de prevenire şi protecţie, cum ar fi: am executat aplicaţii pe linie de prevenire şi 

stingere a incendiilor la D.G.A.S.P.C. Gorj – aparatul propriu. Am efectuat un grafic de întreţinere a echipamentelor 

de stins incendii, s-au încărcat stingătoarele din dotarea D.G.A.S.P.C. Gorj – aparatul propriu, conform termenului de 

valabilitate a acestora, s-a participat la efectuarea lucrărilor de mentenanţă pentru staţiile de hidranţi şi instalaţiile de 

detecţie şi semnalizare, alarmare la incendiu (registre de mentenanţă);  

-s-au efectuat controale neanunţate la unităţile subordonate D.G.A.S.P.C. Gorj pentru a vedea dacă angajaţii 

respectă normele privind situaţiile de urgenţă şi securitatea şi sănătatea în muncă; 

-s-a actualizat planul de prevenire şi protecţie pe anul 2020 din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

muncă. și s-a efectuat un plan de măsuri suplimentare (în vederea  prevenirii și limitării a îmbolnavirilor cu noul 

coronavirus- COVID 19) la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj ; 

-s-a colaborat la întocmirea procedurii de sistem privind protecția personalului și a beneficiarilor D.G.A.S.P.C. 

Gorj împotriva riscurilor biologice și în special a virusului COVID 19; 

-s-a întocmit planul de prevenire și protecție în scopul prevenirii și răspândirii SARS-Cov-2; 

-s-a întocmit planul de continuare a activității pe perioada stării de alerta la Compartimentul de prevenire și 

protecție la D.G.A.P.C. Gorj; 

-s-a colaborat pentru efectuarea  și întocmirea unei evaluari a riscurilor de contaminare și îmbolnavire cu 

coronavirusul SARS-Cov-2 a angajaților din D.G.A.S.P.C. Gorj și Planul de prevenire a contaminărilor și 

îmbolnăvirilor și de protecție a angajaților; 

-prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Gorj, încă de la începutul pandemiei s-au efectuat zilnic 

triajul epidemiologic al salariaților din D.G.A.S.P.C. Gorj aparatul propriu și al beneficiarilor de servicii sociale; 

-s-au elaborat instrucțiuni proprii S.S.M. privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activitătii la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în 

muncă, pe perioada stării de alertă; 

        III.5. Juridic şi contencios. 

În perioada raportată, compartimentul  de specialitate, a desfăşurat următoarele activităţi: 

-s-au  vizat de legalitate  2121 dispoziţii ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj 

-s-a reprezentat în instanţă D.G.A.S.P.C. Gorj în 198 litigii privind: măsuri de protecție specială:149; 

înlocuire plasament în regim de urgență cu plasament: 54; încetări plasamente: 48; reevaluari măsuri de protecție 

specială plasament: 38; supravegheri specializate: 6; ordonanțe președințiale: 3; alte litigii   49; 

-s-au  efectuat cercetări disciplinare: 19; 

-s-au  întocmit dispoziții privind plasamentul în regim de urgență 91: (80  instituiri si 11 revocări) ; 

-s-a  participat la ședințe de consiliere juridică beneficiari măsură de protecție specială; 

-s-au  vizat legalitatea contractelor de achizitie, a actelor adiționale și note justificative.  

Prin activitatea desfăşurată Compartimentul contencios a îndeplinit standardele cerute de Ordinul 

secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial în entităţile 

publice. 

    III.6. Comunicare, registratură, relaţii cu publicul. 

Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare inițială   
Colaborarea  cu  presa  s-a  făcut  în  mod  organizat  şi  constant  prin  intermediul comunicatelor şi 

informărilor  de  presă.  Astfel,  în  decursul  anului  2020  au  fost  elaborate  şi  transmise  29 de comunicate și 

informări de presă, fiind transmise reprezentanților mass-media și 8 răspunsuri pe Legea 544/2001. Pe 
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parcursul anului 2020 au fost 153 de apariţii televizate ale conducerii D.G.A.S.P.C. Gorj, ale purtătorului de 

cuvânt și ale șefilor de centre din subordinea instituției. Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii 

de către D.G.A.S.P.C. Gorj, dar şi la iniţiativa proprie a reprezentanților presei, în mass-media locală, regională și 

centrală au fost publicate 571 de articole vizând protecţia copilului şi asistenţă socială, din care: 442 au făcut 

referire la aspecte pozitive,  15 au făcut referire la aspecte negative, iar 114 având un caracter neutru cu privire la 

activitatea D.G.A.S.P.C. Gorj. La posturile radio şi TV locale au fost difuzate 122 de știri și reportaje. 

S-a asigurat accesul la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiilor de interes public, în decursul anului 2020 întocmindu-se 22 răspunsuri la cereri formulate conform 

legii mai sus menţionate. 

În anul 2020, în registrul general au fost înregistrate 28.276  documente și s-au expediat 16.365 plicuri. 

În registrul de petiţii au fost înregistrate  25 de sesizări.        

III.7  Audit. 

         Compartimentul de audit public a conducătorului entităţii publice îşi exercită efectiv funcţia de audit 

intern. Reprezintă structura funcţională de bază în domeniul auditului public intern, organizat în subordinea 

directă. 

Activitățile desfășurate în cadrul Compartimentului audit se desfășoara in baza Legii  nr. 672/2002 privind 

auditul public intern cu modificările ulterioare și a HG 1086/2013.  

Misiunea şi obiectivele compartimentului de audit public intern sunt acelea de asigurare şi consiliere a 

conducătorului entităţii publice, de a adăuga valoare şi de a îmbunătăţii activitatea entităţii publice. 

La nivelul entității publice - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj auditul 

public intern este organizat sub forma unui compartiment conform ultimei H.C.J. Gorj nr.70/2020 privind 

structura organizatorică  a D.G.A.S.P.C. Gorj.  

Compartimentul de audit public din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj realizează misiuni de audit de 

regularitate/conformitate. 

Activitatea  de audit intern pe anul 2020, din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, s-a desfășurat în baza Planului 

anual nr.116/74/25.11.2019, revizuit prin Planul anual nr. 128/258/28.12.2020 și Planul multianual nr. 

55/954/28.11.2017. Compartimentul audit al D.G.A.S.P.C. Gorj  a fost  evaluat în anul de raportare 2020 de 

către Compartimentul audit al Consiliului Județean Gorj, întocmindu-se de către Compartimentul audit din 

cadrul Consiliului Județean Gorj, Raportul de evaluare nr. 16208/04.12.2020, în urma efectuării misiunii: 

„Evaluarea activității de audit public intern la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj” 

și înregistrat la D.G.A.S.P.C. Gorj sub nr. 26070/04.12.2020.  

La nivelul  D.G.A.S.P.C. Gorj,  pe parcursul anului 2020, au fost realizate 6 (șase) misiuni de audit de 

asigurare  de conformitate/ regularitate. 

Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a 

constatat că în cadrul a: 4  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil și în 5 misiuni de 

asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii. Gradul de realizare a planului anual de audit public 

intern aferent anului 2020 a fost de 100%. 

 La nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, având în vedere resursa de personal existentă, gradul de acoperire al sferei 

auditabile în 3 ani este de 50%. Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să 

aibă acces la resurse umane care să posede abilitățile necesare în acest scop. 

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la recomandările 

formulate de către structura de audit public intern în cadrul misiunilor de asigurare anterioare și pentru care 

structura de audit public intern are obligația urmăririi modului de implementare. 

 În acest context, în cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 80 recomandări, cu următoarele 

rezultate:-52 recomandări implementate, din care: 52 recomandări implementate în termenul stabilit; 

      -28 recomandări neimplementate, din care: 28 recomandări pentru care termenul de implementare 

stabilit nu a fost depășit. 

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la recomandările 

realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori, și pentru care 

structura de audit public intern are obligația urmăririi modului de implementare. 

          În acest context, în cursul anului 2020, au fost urmărite un număr de 53 recomandări, cu următoarele 

rezultate:-53  recomandări implementate, din care: 53  recomandări implementate în termenul stabilit și 0 

recomandări implementate după termenul stabilit. 
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               Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj dispune de un sistem de control 

intern managerial a cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că 

fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice, au fost utilizate în condiţii de 

legalitate, regularitate, eficienţă şi economicitate. 

                Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor 

privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Pe baza rezultatelor autoevaluării, sistemul de 

control intern managerial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este conform cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. 

                În anul raportat s-au întocmit toate documentele solicitate de implementare a standardelor de 

control managerial, respectiv s-au stabilit în mod unitar obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum 

şi alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

instituţiei care vor continua şi în cursul anului următor. 
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