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Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Brasov, în anul 2016, a fost marcată de continuarea eforturilor de creștere a 

calității în furnizarea serviciilor sociale și eficientizare a acestora.  

Astfel, au fost derulate activități conform cadrului legislativ, asigurând la 

nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap şi alte persoane aflate în nevoie.  

Având în vedere faptul că la nivel național se dorește o îmbunătățire a 

eficacității și eficienței activității din domeniul protecției copilului, prin 

elaborarea de noi proceduri, standarde și proiecte legislative, DGASPC Brașov 

se aliniaza acestui demers. 

 
I. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului si persoanelor 

adulte  
 

A. S-a urmărit reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie 

specială prin: 

- creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului,  

- susţinerea familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor 

sociale de la nivel comunitar,  

- încurajarea şi sprijinirea adopţiei naţionale. 

  



Situatia comparativa a numarului de copii din 
sistemul de protectie a copilului

Masuri de protectie
speciala

2016 2015

Plasament la AMP 203 205

Plasament la 
rude/persoane

536 558

tutele 40 46

Plasament in CP/CTF 492 580

Plasament SR-OPA 97 90

Total 1328 + 40 tutele 1433 + 46 tutele

 

În acest sens, în anul 2016 s-au continuat parteneriatele cu: HHC 

Romania și SERA România. Aceste două ONG-uri au susținut programul de 

reintegrare a copiilor din sistemul de protecție rezidențial (SR), dar și de 

susținere și promovare a modelului familial, prin plasarea copiilor din SR în 

plasament la rude/persoane/AMP. De asemenea, s-a susținut prevenirea 

separării copilului de familia sa. Astfel, prin programul derulat în parteneriat cu 

SERA România s-au realizat 30 de reintegrări, iar alte 4 sunt în derulare, și au 

fost finalizate, totodată, 16 proiecte de prevenire a separării copilului de familie. 
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Se observă, astfel, o micșorare a numărului de măsuri de protecție 

specială, ca urmare a faptului că specialiștii DGASPC Brașov se axează și 

lucrează foarte mult pe prevenire, cee ace a făcut ca numărul copiilor părăsiți în 

unitățile sanitare din județ să scadă în 2016.  

B. Măsuri de protecție specială pentru copii abuzați, neglijați, 
exploatați 
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 În scădere au fost, la nivelul anului 2016, și cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, la nivelul DGASPC Brașov fiind înregistrate doar  249 de cazuri, 

comparativ cu anul 2015 când numărul sesizărilor a fost de 311. Putem observa 

că la nivelul anului 2016 s-au aflat în descreștere abuzurile fizice și cele 

sexuale, precum și exploatările sexuale sau cele pentru comitere de infracțiuni. 

În schimb, au crescut abuzurile emoționale, cazurile de neglijare și cele de 

exploatare prin muncă. Acest lucru ne determină ca în perioada următoare să ne 

focusăm pe acțiuni de prevenție și explicare a consecințelor asupra dezvoltării 

copiilor, pe termen lung, a violențelor verbale, a neglijărilor și a muncii forțate.  

Dispozitii in Regim de Urgenta 2016 2015 

In CPRU Domino 22 37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuri de protectie speciala 2016 2015 

Nr. hotarari eliberate prin CPC 
(intrari, iesiri, eliberare CH, ates-
tate AMP) 

185 197 

Nr. hotarari judecatoresti: 
Sentinte civile 

315 437 

Total 500 634 

C. Servicii sociale pentru copilul care a săvârșit fapte penale și nu 
răspunde penal 

Centrul pentru copilul delicvent „Sf. Stelian“ din localitatea Ghimbav a 

monitorizat și reevaluat în cursul anului 2015 situația socio- familială și juridică 

pentru un număr de 53 de copii, iar în 2016 de 23  copii. 

 2016 2015 

Cu sentinta civila 5 12 

Pentru cercetari 16 17 

Cu masura  din alte centre 2 24 

Total 23 53 

D. Protecția victimelor violenței domestice 

Centrul specializat dedicat victimelor violenței în familie a oferit 

consiliere, asistență și consultanță de specialitate reușind să reintegreze în 

In serviciile de tip rezidential  9 38 

In CP Sf. Stelian (centru pt. 
copilul care nu raspunde penal) 

5 6 

In Centrul Casa Mamei 1 3 

In plasament familial 25 32 

In asistenta maternala 36 47 

In OPA (organisme private 
acreditate) 

6 1 

TOTAL 104 155 



comunitate un număr de 19 cazuri, fapt ce se datorează unei bune colaborări cu 

autoritățile locale și cu Biserica Reformată din Brașov, prin Adăpostul Ester de 

la Sânpetru. 

Violenta in familie 2016 2015 

Nr. sesizari  16 27 

Gazduite in CP 3 7 

 

E. Protecția și prevenirea separării copilului de părinte 

  Prin serviciile acordate de catre Centru maternal “Casa Mamei” din 

cadrul CS Săcele, au fost cazate și consiliate în anul 2016 un număr de  5 

mame, din care 3 minore, iar in 2015 un numar de 16 mame.  

 Au existat situații când din numărul total de cupluri cazate în Centrul 

maternal au fost preluați copii în sistemul de protecție specială ca urmare a 

imposibilității creșterii și îngrijirii lor în familia biologică sau extinsă (în 2016 

s-a stabilit măsura de protecție specială pentru 1 copil – plasament la AMP, iar 

în 2015 s-a stabilit măsura de protecție specială pentru 4 copii). 

F. Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială s-a 

realizat prin: 

 Deschiderea procedurilor de adoptie  

 Incredintari in vederea adoptiei  

 Incuviintari adoptie 

 In 2016 au fost eliberate 75 de atestate de familii potential adoptatoare 

comparativ cu anul 2015 cand numarul cererilor pentru eliberarea atestatelor a 

fost de 72 de atestate.  

 În anul 2016 s-au pronunțat un număr de 35 hotărâri judecătorești de 

încuviințare a procedurii de adopție, comparativ cu anul 2015 când numarul a 

fost de 46 hotărâri judecătorești.  



Graficul de mai jos prezintă situația din 2015 și 2016 privind numărul 

total de hotărâri judecătorești de încuviințare a procedurii de adopție aflate în 

evidență.  

Situatia comparativa a adoptiei in judetul Brasov in 
perioada 2015-2016
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În 2016 au fost realizate 30 integrări în familia naturală din plasament 

familial sau la AMP, și din serviciile rezidențiale (SR) 

Situatia comparativa a numarului de copii
reintegrati din sistemul de protectie speciala
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Revocari tineri 

Situatia comparativa a numarului de  copii revocati
ca urmare a implinirii varstei de 18-26 ani din 

sistemul de protectie speciala
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In anul 2016 in atentia serviciului urgenta au intrat in urma sesizarilor  un 

numar de 82 copii părăsiţi în unităţile sanitare ( 26 copii plasati in regim 

urgenta la asistent maternal si 5 copii plasati in regim de urgenta la servicii 

rezidentiale fara dizabilitati si 3 in SR cu dizabilitati, iar pentru 51 de copii s-a 

gasit forma de reintegrare in familie). Pentru 29 mame minore inregistrate s-a 

colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor 

mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.  

In anul 2015 s-au inregistrat un numar de 62 de sesizari copii parasiti in 

unitati sanitare (30 plasati la AMP, 4 in servicii rezidentiale iar 21 au ramas in 

familie; 3 au decedat). Dintre aceste cazuri sesizate 20 erau mame minore. 

 
Situatie comparativa a numarului de sesizari de 

copii parasiti in unitati sanitare si modul de 
solutionare
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Se observă o scădere a numărului copiilor intrați în sistemul de protecție 

specială datorita faptului că DGASPC Brașov și autoritățile locale colaborează 

foarte bine și se sprijină reciproc.  

In acest sens DGASPC Brasov a venit cu un program de sprijin 

„Prevenirea sarcinilor nadorite“, in colaborare cu Fundatia SERA Romania, 

care a pus la dispoziție materialele anticonceptionale distribuite, a asigurat 

partea logistică (mașină, carburanți, rechizite de birou) și a decontat Direcției 

salariile a 2 dintre angajati, persoane ce au fost desemnate pentru derularea si 

implementarea programului (un asistent social și un asistent medical).  

Situatia privind derularea acestui program la nivel judetean se prezinta 

astfel: 

Itemi 2016 2015 
Numar total persoane consiliate 218 555 
Numar total persoane cu masuri aplicate 217 484 
Nr persoane cu sterilet 52 87 
Nr persoane cu prezervative 123 311 
Nr persoane pastile 42 101 
Varsta medie a beneficiarelor 15-45 ani 26 ani 
Zona geografica predominanta Budila, 

Crizbav, 
Zizin, Săcele, 

Măieruș, 
Tărlungeni, 

Apața 

Săcele, 
Tărlungeni, 

Budila, Zizin 

Copii ai beneficiarelor  născuți si abandonati  0 0 
Beneficiare care au abandonat proiectul 0 55 
Numar minore intrate in program 18 15 

 
 

G. Servicii sociale pentru persoane cu handicap din județ (adulți și 
copii) - COPII 

 
În ceea ce priveşte evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, au fost 

reevaluate şi evaluate în anul 2016 un număr de  1462 cazuri, față de 1549 

cazuri în 2015. 

În urma transmiterii dosarelor la Comisia de Protecție a Copilului au fost 

eliberate un număr de 1252 certificate în 2016, față de 1312 în 2015. 

 



Situatie comparativa a numarului de copii incadrati
in diferite grade de handicap
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H. Servicii sociale pentru persoane cu handicap din județ (adulți și 

copii) - ADULȚI 
 
Pe segmentul de evaluare complexă pentru adulți, în anul 2016 au fost în 

evaluare/reevaluare 8.419 dosare pentru persoane cu dizabilități, din care 1.066 

nedeplasabile, față de 8.778 dosare pentru persoane adulte cu dizabilități în 

2015, din care 1000 nedeplasabile . 

Astfel, la 31.12.2016 se aflau în evidența DGASPC Brașov un număr de 

18.116 persoane adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap. 
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Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap :  
 2016 2015 
 Nr. certificate de incadrare in grad de handicap 8051 8702 



Nr. decizii institutionalizare 8 17 
Nr. certificate de incadrare in grad de handicap 
contestate la comisia superioara Bucuresti 

280 335 

 
I. Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități  

 
Pe lângă centrele de tip rezidențial pentru copii, în structura DGASPC 

Brașov funcționează și două centre de recuperare și reabilitare pentru copiii cu 

dizabilități. 

Un centru funcționează în cadrul Complexului de Servicii de 

Recuperare Cristian (Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu 

handicap „Micul Prinț“ Brașov), care asigură servicii de recuperare si 

reabilitare pentru copiii cu handicap din județul Brasov, în cadrul centrului sau 

în cadrul familiei.  

Cel de-al doilea centru funcționează în cadrul Complexului de 

Reabilitare Școlară Bradet, a cărui beneficiari sunt copiii din cadrul 

complexului și cei din comunitatea săceleană. Acest centru a fost finanţat în 

întregime de către Fundaţia SERA România și a fost finalizat, recepţionat şi dat 

în folosinţă la începutul lunii octombrie 2014. 

Echipa Mobilă pentru copii cu dizabilităţi, înființată în anul 2011 în 

cadrul unui proiect în colaborare cu Direcția Generală Protecția Copilului din 

cadrul Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale, și care funcționează în 

cadrul Complexului de Servicii de Recuperare Cristian, a asigurat servicii 

specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul 

propriilor familii.  

 
J. Prestații sociale/plăți:  

 
 La sfârşitul anului 2016, numărul persoanelor cu dizabilități aflate în 

plată, a fost de 17.373, din care 16.175 sunt persoane adulte, iar 1.198 sunt 

copii. Totalul cheltuielilor pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare 

(indemnizaţie şi buget complementar, alocaţie hrană şi indemnizaţie însoţitori 

persoane cu handicap vizual) a fost aproximtiv de 61.000.000 lei.  



La sfarsitul anului 2015 , numarul numărul persoanelor cu dizabilități 

aflate în plată, a fost de 16.638, din care 15.395 sunt persoane adulte, iar 1.243 

sunt copii. Totalul cheltuielilor pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare 

(indemnizaţie şi buget complementar, alocaţie hrană şi indemnizaţie însoţitori 

persoane cu handicap vizual) a fost de 56 milioane lei. 

 
Alte prestații efectuate pentru persoanele adulte cu handicap  

 
Itemi 2016 2015 

Legitimatii transport urban 
3537 3.985 

Bilete de calatorie CFR  28.635 29.535 
Bilete de calatorie AUTO 

20.313 21.246 

Roviniete  1162 
Plata dobânzilor bancare 
pentru creditele utilizate 
de persoanele cu handi-
cap  

 

73.000 lei 68.501 lei 

 
Se observă o tendință de creștere a numărului de persoane adulte 

încadrate în grad de handicap, datorită faptului că din anul 2014 accidentele 

vasculare cerebrale se înscriu în criteriile de evaluare pentru încadrarea în grad 

de handicap. 

In tabelul de mai jos este prezentata  evolutia in timp a acestora: 

 
 2014 2015 2016 
Copii 1523 1.243 1252 
Adulti 16.093 16.638 16.864 
TOTAL 17.616 17.881 18.116 

 



Evolutia numarului de copii/persoane adulte cu 
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K. Servicii sociale pentru persoane vârstnice cu sau fără dizabilități 
 

Servicii sociale pentru persoane varstnice cu dizabilități 

Furnizarea de servicii de ingrijire si asistenta in sistem rezidential pentru 

persoane adulte cu handicap s-a realizat in anul 2016 pentru 151 de persoane, 

din care 133 de persoane au beneficiat de serviciile Complexului de Servicii 

Timiș (C.I.A. Timișu de Sus și C.I.A. Sf. Anton), iar 18 persoane în locuinţele 

protejate Casa Chris (CRS Brădet) și Casa Irlanda (CS Hărman). Spre 

comparație, în anul 2015 au beneficiat de serviciile Complexului de Servicii 

Timiș un număr de 137 de persoane 

 

Servicii sociale pentru persoane vârstnice fără dizabilități 

La nivelul DGASPC Brasov avem un serviciu social care se ocupă de 

evaluarea tuturor solicitărilor privind admiterea persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate la Centrul pentru persoane varstnice „Castanul” din Victoria. 

Capacitatea centrului este de 30 de locuri care în permanență sunt ocupate. 

Astfel, chiar dacă în cursul anului se eliberează o parte din locuri, ele sunt 

ocupate de persoanele aflate pe lista de așteptare sau în urma unor solicitări în 

regim de urgență venite din partea autorităților locale sau instituțiilor medicale. 

 
L. Servicii sociale în regim de urgență pentru persoane adulte  



 
La nivelul DGASPC Brașov a existat până în iulie 2015 un Centru social 

în regim de urgență  “Stejarul” din Tarlungeni pentru persoane adulte 

aflate in dificultate (fără locuință, în căutarea unui loc de muncă) , care ulterior 

s-a transformat în Centru pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție 

specială. Astfel, la acest moment avem instituționalizați un număr de 4 tineri. 

Centrul are o capacitate maxima de 14 locuri, iar conform standardelor, 

perioada de rezidență a tânărului este de maxim 5 ani. Centrul ofera servicii de 

sprijin și integrare socială/profesională a tinerilor. 

 
M. Servicii sociale în regim de centre de zi 

 
 La nivelul DGASPC Brașov funcționează, în cadrul Complexului de 

servicii de Recuperare Cristian, un centru de zi pentru persoanele cu Sindrom 

Down. Centrul de Zi „Casa Soarelui“ funcționează în Brașov și asigură 

îngrijire, educație, abilitare/reabilitare (masaj, fizioterapie, kinetoterapie, 

logopedie), programe educaționale, de recreere, de socializare, de consiliere și 

de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă pentru copii cu afecțiuni 

neuromotorii, copii și tineri cu sindrom Down și alte afectiuni, precum și sprijin 

și consiliere pentru părinți/reprezentanții legali. 

 De asemenea, funcționează și un centru de zi pentru persoanele cu 

dizabilități vizuale, preluat la jumătatea anului 2016. Complexul de Servicii 

„Rază de Lumină“ asigură servicii de zi pentru copii și adulți cu deficienţe de 

vedere, prin promovarea unui ansamblu de măsuri şi programe educaţionale de 

însuşire a deprinderilor de viaţă independentă, de abilitare şi reabilitare, de 

socializare, de pregătire şi suport în cadrul programelor naţionale de integrare în 

învăţământul de masă şi de tip ,,a doua şansă”, în scopul combaterii 

marginalizării şi excluderii sociale. 

 
II. Popularizarea drepturilor copilului și adultului aflat în 

dificultate, în vederea îmbunătățirii atitudinii și comporta-
mentului general privind această problematică  

 
În ceea ce pivește relația cu media, aceasta se prezintă astfel:  

 



 2015 2016 
Conferințe de presă 6 1 
Comunicate de presă 15 14 
Monitorizat și arhivat articole din presa scrisă 57 178 
Apariții la TV locale și naționale 20 40 
 
 S-au organizat, de asemenea, o serie de evenimente de promovare a 

activitații și talentelor copiilor și adulților institutionalizați (spectacole, 

concursuri, serbări, vizite, tabere, expoziții, festivaluri, etc), cum ar fi: 

 

 Activitati dedicate „Zilei internationale a copilului“ – 1 iunie - în toate 

centrele rezidentiale  

 Târgul de Paști de la Coresi 

 Târgul de Crăciun de la Coresi 

 Festivalul Național de Folclor al copiilor instituționalizați – Rupea 2016, 

 Concertul de colinde de la Coresi 

 Calendarul DGASPC 2017  

 Activitati dedicate „Zilei internationale de prevenire a abuzului si 

violentei impotriva copilului si a violentei in familie“, cu implicarea 

specialiștilor DGASPC în tematici dezbătute la nivelul școlilor generale 

și a comunităților rurale din județul Brașov – (19 – 25 noiembrie 2016) 

 Activitati dedicate „Zilei internationale a drepturilor copilului” -20 

noiembrie 2016, prin implicarea specialistilor, copiilor din centrele 

rezidentiale, asistenta maternala si scolile din municipiu Brasov; 

 Activitati dedicate „Zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati”  - 

5 decembrie 2016 – eveniment organizat DGASPC prin colaborare cu 

Directia de Servicii Sociale Brașov.  

 
III. Obiective propuse pentru anul 2017: 

 
1. Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor prin accesarea de 

fonduri naționale și/sau europene  

 
În acest sens avem în lucru proiectul privind închiderea centrelor cu 

capacitate mare și mutarea copiilor/tinerilor în căsuțe de tip familial și locuințe 



protejate (C.P. „Floare de Colț“ Făgăraș, C.P. „Azur“ Victoria, C.P. 

„Ghiocelul“ Brădet, reorganizarea C.S. „Măgura“ Codlea, reorganizare C.P. 

„Casa Ioana“ Rupea). Acest obiectiv va fi atins prin accesare de fonduri, 

naționale și europene. Se are de asemenea in vedere ca, la momentul 

reorganizarii C.S. „Măgura“ Codlea prin relocarea beneficiarilor în căsuțe de 

tip familial/plasamente familiale/adopție/plasament la AMP, clădirea să fie 

reabilitată prin accesarea de fonduri europene, program PNDL, prin 

amenajarea unei structuri de tip centru de zi, adaptată nevoilor persoanelor cu 

dizabilități tardive și care să aibă în vedere acordarea de servicii de reabilitare 

socio-profesională a persoanelor ce dobândesc o dizabilitate în timpul vietii. 

 
2. Externalizarea serviciilor sociale prin încheierea unor parteneriate 

public-private cu ONG-uri pentru crearea unei rețele de căsuțe de 

tip familial.  

 

3. Creșterea  satisfacției beneficiarilor și oferirea unor servicii de 

calitate prin finalizarea procesului de licențiere a tuturor serviciilor 

sociale din cadrul DGASPC Brașov. 

 

4. Scăderea numărului de copii din sistemul rezidențial prin 

reintegrarea lor în familii sau găsirea unor alternative de tip 

familial (plasament la rude sau alte persoane față de care au 

dezvoltat relații de atașament, plasament la AMP, adopție). 

 

5. Transformarea Centrului pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ 

Victoria în centru cu personalitate juridică, și mărirea capacității 

acestuia la 50 de beneficiari. 

 

6. Eficientizarea din punct de vedere energetic a 

centrelor/complexelor de servicii, prin montarea de panouri solare, 

prin fonduri europene POR Axa 3.1. 

 



7. Dezvoltarea serviciului social Centru de Zi  „Rază de lumină“ 

Brașov pentru copii cu dizabilități,  prin accesarea fondurilor 

europene (PNDL): „Stimularea incluziunii educaționale a copiilor cu 

dizabilitați prin amenajarea unui centru de resurse care să activeze 

complementar cu programele educaționale din învățământul 

integrat”. 

 

8. Contractarea de servicii sociale pentru beneficiarii adulți cu 

dizabilități aflați în evidența DGASPC Brașov. 

 

9. Inițierea unor parteneriate viabile cu ONG-uri și alte institutii 

publice/primării în vederea derulării de programe educaționale, 

tratamente medicale, stomatologice, etc 

 

10. Implementarea planului de PR pentru 2017 al instituției DGASPC 

Brașov (organizarea Târgului de Paști – aprilie 2017 – Coresi, 

campanii de promovare a serviciilor sociale, Masterchef în centre, 20 

de ani de Protecția Copilului la Brașov, Gala Asistenței Sociale 

Brașovene 2017, 1 iunie – Copiii colorează viața. Desene pe astfalt, 

Specialist pentru o zi, Festivalul Național de Folclor Făgăraș 2017, 

Târgul de Crăciun – decembrie 2017 – Coresi, etc) 

 
 
 
Director general,      Director general adjunct, 
Gheorghe Durnă       Daniela Luca 

 
 
 
 
 

    Sef Serviciu Relatii Publice, 
Lidia Mailat 

 


