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Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brasov, în 

anul 2015, 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.  

In urma unei evaluări a structurii și funcțiilor instituționale din perspectiva eficacității 
și eficienței activității în domeniul protecției copilului, DGASPC Brasov a reusit in decursul 
anului 2015 sa modifice organigrama astfel incat, serviciile destinate protectiei copilului 
(plasament rezidential, familial/AMP) sa fie comasate intr-un serviciu de Managemet de Caz. 
Datorita numarului mare de cazuri alocate acestei noi structuri a fost necesar a se imparti 
managementul de caz pe zone geografice de  competenta, rezultand 4 servicii de managemet 
de caz. 

Avand in vedere faptul ca la nivel national se doreste o imbunatatire a eficacității și 
eficienței activității în domeniul protecției copilului prin elaborarea de proceduri, standarde 
și proiecte legislative, DGASPC Brasov se aliniaza acestui demers. 

De asemenea, s-a creat  si un compartiment de interventie in regim de urgenta. 
 
Activitatea de protecţie a drepturilor copilului  

 S-a urmărit reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială 
prin: 

- creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului,  
- prin susţinerea familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de 

la nivel comunitar,  
- prin încurajarea şi sprijinirea adopţiei naţionale. 

  



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

Masuri de protectie
speciala

2014 2015

Plasament la AMP 265 205

Plasament la 
rude/persoane

484 558

tutele 59 46

Plasament in CP/CTF 588 580

Plasament SR-OPA 92 90

Total 1428 + 59 tutele 1433 + 46 tutele

 

In acest sens, in anul 2015 s-au continuat parteneriatele cu: - ONG ( SERA Romania, 
Hope and Home for Children). Aceste doua ONG-uri au sustinut programul de reintegrare a 
copiilor din sitemul de protectie rezidential dar si de sustinere si promovare a modelului 
familial prin plasarea copiilor din SR in plasament la rude/persoane/AMP. De asemenea s-a 
sustinut prevenirea separarii copilului de familia sa. 

 Aceasta situatie se poate prezenta grafic in modul urmator: 

Situatia comparativa a numarului de copii din sistemul
de protectie a copilului
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 Observam o scadere a numarului de plasamente la AMP datorate faptului ca 
numarul copiilor de varsta sub 3 ani a scazut coroborat cu numarul redus de Asistenti 
Maternali, care si-au incetat activitatea si au luat in plasament familial copiii pe care ii aveau 
in plasament la AMP, ceea ce ar explica intr-o mica masura cresterile masurilor de protectie 
plasament familial si nu numai, ci si faptul ca dpdv  financiar cuantumul indemnizatiei de 
plasament a crescut de la 97 lei in 2014 la 600 lei in 2015. 

 Masuri de protectie speciala pentru copii abuzati, neglijati, exploatati 

Situatia comparativa a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare  : 
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 In anul 2014 numarul total de cazuri de abuz, neglijare, exploatare  inregistrate a fost de 
316 comparativ cu anul 2015 cand acestea a fost de 311. Putem observa ca dreptul la protectie al 
copiilor este in continuare in atentia autoritatilor, copiii fiind supusi formelor de violenta, abuz si 
neglijare din partea parintilor sau a ingrijitorilor sai. 

 Masuri de protectie speciala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuri de protectie speciala 2014 2015 

Nr. hotarari eliberate prin CPC 
(intrari, iesiri ,eliberare CH, 
atestate AMP) 

248 197 

Nr. hotarari judecatoresti: 
Sentinte civile 

431 437 

Total 679 634 

 

Dispozitii in Regim de Urgenta 2014 2015 

In CPRU Domino 14 37 

In SR 31 38 

In plasament familial 9 32 

In asistenta maternala 48 47 

In OPA 3 1 

TOTAL 105 155 



 Sevicii sociale pentru copilul care a savarsit fapte penale si nu raspunde 
penal 

Centrul pentru copilul delicvent “Sf. Stelian” din localitatea Ghimbav a monitorizat, 
reevaluat in cursul anului 2015 situatia socio familiala si juridica pentru un numar de 52 
copii, iar in 2014 – 36 copii. 

 2014 2015 

Cu sentinta civila 2 12 

Pentru cercetari 13 17 

Transfer din alte centre 21 24 

Total 36 53 

 

Din cei 53 de minori  9 au fost reintegrati in familie iar 3 pentru care familia nu a 
solicitat reintegrare si implicare in crestere si ingrijire au fost transferati in centrele de 
plasament din subordinea DGASPC. S-a colaborat foarte bine cu autoritatile locale (primarii, 
politie, scoala) pentru monitorizarea cazurilor copiilor care au savarsit fapte penale, dar a 
caror dosare au fost clasate, in vederea prevenirii separarii lor de parinti si responsabilizarea 
acestora in vederea ingrijirii si educarii copiilor.   

De asemenea in anul 2015 prin modificarea organigramei, centrul de plasament “Sf. 
Stelian” desfasoara  activitati si pentru copilul predispus la fapte de natura penala sau are un 
comportament delincvent, motiv pentru care un numar de 24 copii din centrele de plasament 
aflate in subordinea DGASPC au fost transferati pentru perioade scurte de timp in vederea 
reabilitarii comportamentului lor. 

   Protectia victimelor violentei domestice 

Centrul de plasament dedicat victimelor violentei in familie a oferit consiliere, 
asistenta si consultanta de specialitate reusind sa reintegreze in comunitate un numar 
semnificativ de cazuri, fapt ce se datoreaza colaborarii cu autoritatile locale si cu Biserica 
reformata din Brasov prin Adapostul Ester de la Sanpetru. 

Violenta in familie 2014 2015 

Nr. sesizari  66 27 

Gazduite in CP 14 7 

 

 Protectia si prevenirea separarii copilului de parinte 

  Prin serviciile acordate de catre Centru maternal “Casa Mamei” din cadrul CS 
Sacele, au fost cazate si consiliate in anul 2014 un numar de 14 mame, iar in 2015 un numar 
de 16 mame. Dintre acestea un numar de 3 sunt mame minore. 



 Au existat situatii cand din numarul total de cupluri cazate in Centrul maternal au fost 
preluati copii in sistemul de protectie speciala ca urmare a imposibilitatii cresterii si ingrijirii 
lor in familia biologica sau extinsa si anume: -  in 2014  s-a stabilit masura de protectie 
speciala pentru 6 copii,  iar  in 2015 s-a stabilit masura de protectie speciala pentru 4 copii. 

 Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protectie speciala s-a 
realizat prin: 
- Deschiderea procedurilor de adoptie  
- Incredintari in vederea adoptiei  
- Incuviintari adoptie 

 In 2014 au fost eliberate 51 de atestate de familii potential adoptatoare comparativ 
cu anul 2015 cand numarul cererilor pentru eliberarea atestatelor a crescut: s-au eliberat 72 de 
atestate.  

 In anul 2014 s-au pronuntat un numar de 82 Hotarari judecatoresti de incuviintare a 
procedurii de adoptie comparativ cu anul 2015 cand numarul a scazut la jumatate: 46 
Hotarari judecatoresti de incuviintare a procedurii de adoptie. Graficul prezinta situatia din 
2014 si 2015 privind numarul total de hotarari judecatoresti de incuviintare a procedurii de 
adoptie aflate in evidenta.  

 

Situatia comparativa a adoptiei in judetul Brasov in 
perioada 2014-2015
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- Au fost realizate integrari in familia naturala din plasament AMP, familial 
si 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 2014 in atentia serviciului urgenta au intrat in urma sesizarilor  un numar de 
77 copii părăsiţi în unităţile sanitare ( 40 copii plasati in regim urgenta la asistent maternal 
si 4 copii plasati in regim de urgenta la servicii rezidentiale, iar pentru 33 de copii s-a gasit 
forma de reintegrare in familie). Pentru 21 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 
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Se observă o scădere a numărului copiilor intrați în sistemul de protecție specială 

datorita faptului ca DGASPC Brasov si autoritatile locale sunt intr-o stransa colaborare si 
sprijin reciproc.  

In acest sens DGASPC Brasov a venit cu un program de sprijin “Prevenirea sarcinii 
nedorite”, in colaborare cu Fundatia SERA Romania, care a pus la dispozitie materialul 
anticonceptional, o masina, 300 litri de carburant, 100 lei pentru rechizite de birou si a 
decontat directiei salariile a 2 dintre angajati, persoane ce au fost desemnate pentru derularea 
si implementarea programului ( asistent social si asistent medical). Acest program s-a derulat 
pana in iunie 2015 cand dupa aceasta data DGASPC s-a obligat prin conventie sa sustina 
programul pentru inca 1 an. 

Situatia privind derularea acestui program la nivel judetean pana in iunie 2015 se 
prezinta astfel: 
Itemi 2014 2015 
Numar total persoane 
consiliate 

546 555 

Numar total persoane cu 
masuri aplicate 

348 484 

Nr persoane cu sterilet 141 87 
Nr persoane cu prezervative 166 311 
Nr persoane pastile 41 101 
Varsta medie a beneficiarelor 27 ani 26 ani 
Zona geografica 
predominanta 

Sacele, Tarlungeni, Budila, 
Zizin 

 

Copii ai beneficiarelor  
nascuti si abandonati  

0 0 

Beneficiare care au 
abandonat proiectul 

70 55 

Numar minore intrate in 
program 

15 15 

 
 

 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 2015 un număr de 1549 cazuri.  



In anul 2014 au fost evaluate/reevaluate un numar de  1652 cazuri 

Situatie comparativa a numarului de copii incadrati
in diferite grade de handicap
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 Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități  

 
În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care benficiază de servicii 

specializate …copii cu dizabilități , în structura DGASPC Brasov funcționează și Complexul 
de servicii Cristian in componenta caruia se regaseste Centrul de recuperare şi reabilitare 
copii cu handicap Brasov si Centrul de Zi pentru copilul cu sindrom Dawn, precum şi 
echipa mobilă pentru copiii cu dizabilități  

Acest complex asigură servicii de recuperare si reabilitare pentru copiii cu handicap 
din județul Brasov, în cadrul centrului sau în cadrul familiei.  

De asemenea in cadrul Complexului de servicii Bradet avem un Centru de 
Recuperare si Reabilitare pentru copilul cu handicap a carui beneficiari sunt copiii din 
cadrul complexului dar si cei din comunitatea saceleana. 

Centrul 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, a asigurat servicii specializate şi practici integrative pentru 
copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii.  

 
ADULTI 
Serviciul evaluare complexă pentru adulți avea în evidență: 
- 16.093 dosare pentru persoane cu dizabilități in 2014 din care institutionalizate 232

 -17.468 in anul 2015 erau in evidenta, din care institutionalizate   212. 



 

Situatie comparativa a numarului de persoane
adulte incadrate in diferite grade de handicap
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 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap :  

 2014 2015 
 Nr. certificate de incadrare 
in grad de handicap 

8298 8702 

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

426 335 

 Prestatii/plati:  
 La sfârşitul anului 2014, numărul persoanelor cu dizabilități aflate în plată, a fost 

de 15.634, din care 14.438 sunt persoane adulte, iar 1196 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 46.212.128,50 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 prestatii efectuate pentru persoanele adulte cu handicap  
 

Itemi 2014 2015 
Legitimatii transport urban 3.673 3.985 
Bilete de calatorie CFR  30.079 29.535 
Bilete de calatorie AUTO 21.088 21.246 
Roviniete 948 1162 
 
Plata dobânzilor bancare 
pentru creditele utilizate 
de persoanele cu 
handicap  

 

91.947,85 lei 68.501 lei 

 



Se observa o tendinta de crestere a numarului de persoane adulte incadrate in grad de 
handicap, datorita faptului ca in  anul 2014 accidentele vasculare cerebrale se inscriu in 
criteriile de evaluare  pentru incadrarea in grad de handicap. 

Comparativ numarul total de copii incadrati in grad de handicap si persoane adulte cu 
grad de handicap se prezinta astfel:  

 
 2013 2014 2015 
Copii 1674 1523 1549 
Adulti 15.284 16.093 17.468 

 
 

Evolutia numarului de copii/persoane adulte cu 
certificat de handicap 
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 Furnizarea de servicii de ingrijire si asistenta in sistem rezidential pentru 
persoane adulte cu handicap s-a realizat in anul 2014 pentru 151 persoane , 
din care 133 persoane au beneficiat de serviciile CIA Timis si Sf. Anton, iar 
18 persoane în Locuinţele protejate Casa Chris si Irlanada. In anul 2015 
aveau decizii de instituire masura in  CS CIA Timis un numar de 137 

 
 

 Servicii sociale pentru persoane varstnice 
La nivelul DGASPC Brasov avem un serviciu social care se ocupa de evaluarea 
tuturor solicitarilor privind admiterea persoanelor varstnice aflate in dificultate la 
Centrul pentru persoane varstnice “Castanul” din Victoria. Capacitatea centrului este 
de 30 de locuri care in permanenta sunt ocupate, chiar daca in cursul anului se 
elibereaza ½ locuri, ele sunt ocupate de persoanele aflate pe lista de asteptare.  

 
 Servicii sociale in regim de urgenta pentru persoane adulte/ Centru 

Pentru Tineri 
La nivelul DGASPC  a existat pana in iulie 2015 un Centru social in regim de urgenta  
“Stejarul” din Tarlungeni pentru persoane adulte aflate in dificultate ( fara locuinta, in 
cautarea unui loc de munca).  Capacitatea acestui centru este de 25 locuri. In cursul 
anului 2014 au intrat 22 persoane  si au iesit 32, care s-a transformat ca urmare a 
necesitatilor  impuse de sistem  si anume in Centru pentru tinerii care parasesc 
sistemul de protectie speciala. Astfel, la acest moment avem institutionalizati un 
numar de 5 tineri. Centrul are o capacitate maxima de 15 locuri , iar conform 



standardelor perioada de rezidenta a tanarului este de maxim 5 ani. Centrul ofera 
servicii de sprijin si integrare sociala /profesionala a tinerilor. 

 
 Voluntariatul 

În România legislaţia de specialitate în domeniul voluntariatului este reglementată de 
Legea nr.78 din 2014. Această lege reglementează clar drepturile şi obligaţiile atât ale 
voluntarului cât şi ale organizaţiei gazdă. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Brasov  încurajează, îndrumă şi este alături de persoanele  interesate să desfăşoare 
activităţi de voluntariat în serviciile si  centrele instituţiei. 

Numarul contractelor de voluntariat incheiate de catre DGASPC Brasov se prezinta 
astfel: 

2013 2014 2015 
82 83 85 

 

 Popularizarea drepturilor copilului si adultului aflat in dificultate in 
vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica 
specifica a copilului si familiei lui in situatii de risc 
 
 In ceea ce proiveste relatia cu mass-media aceasta se prezinta astfel:  
 
 2014 2015 
Conferinte de presa 2 1 
Communicate de presa 15 14 
Monitorizat si arhivat articole 
din presa scrisa 

57 178 

Aparitii la TV locale si 
nationale 

28 40 

 
 S-au organizat evenimente de promovare a actiunilor din cadrul DGASPC Brasov 
(spectacole, concursuri, serbari, vizite, tabere, conferinte de presa), si anume: 

- Activitati dedicate “Zilei internationale a copilului” – 1 iunie 2015 in toate centrele 
rezidentiale 

- “Ziua nationala a copilului adoptat” – 29 mai 2015 organizata la Scoala generala 6 din 
Brasov 

- Tabere de vara la Costinesti, la  Zarnesti 
- Deplasari  ale copiilor din centre in vacantele de vara si de iarna , la partenerii nosti din 

Olanda, Irlanda  
- Activitati dedicate copiilor cu dizabilitati , prin participarea lor la Jocurile Locale Special 

Olympics – 5 noiembrie 2015 
- Activitati dedicate “Zilei internationale de prevenire a abuzului si violentei impotriva 

copilului si a violentei in familie” cu implicarea specialistilor DGASPC in tematici dezbatute 
la nivelul scolilor generale si comunitati rurale din judetul Brasov -  19 – 25 noiembrie 2015 

- Activitati dedicate “Zilei internationale a drepturilor copilului” -20 noiembrie 2015, prin 
implicarea specialistilor, copiilor din centrele rezidentiale, asistenta maternala si scolile din 
municipiu Brasov; 

- Activitati dedicate “Zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati” – 2-  
3 decembrie 2014 – eveniment organizat DGASPC prin colaborare cu , la Opera Brasov, 
Prima Scoala Romaneasca, Centrul Cultural Japonez, “Casa St. Baciu“- atelier de creatie 
muzeala, unde au participat copii si persoane cu dizabilitati din centrele de plasament si din 
judet. 

- Actiuni si serbari prilejuite de Sarbatorile de Paste si Craciun 



Cooperarea cu societatea civila , popularizarea actiunilor si activitatilor institutiei, 
precum si sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica copilului/persoanei adulte 
aflata in dificultate s-a realizat prin actualizarea permanenta a site-ului institutiei si a 
accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati (fizice/motorii, vizuale si auditive). 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brasov  a încheiat o serie 
de contracte, convenţii şi protocoale de colaborare, realizând şi în anul 2015 activităţi 
conform prevederilor contractuale astfel:  
Au fost incheiate Protocoale de colaborare cu:  

- Toate unitatile scolare la care sunt inscrisi copiii din centrele rezidentiale 
- Toate unitatile de politie aferente locatiilor centrelor rezidentiale 
- Toti medicii de familie la care sunt inscrisi copiii din centrele rezidentiale 
- Toate primariile din judet in vederea sprijinirii activitatior operationale 

necesare desfasurarii activitatii Echipei Mobile de Recuperare 
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov- colaborare privind 

solutionarea dosarelor ce vin din partea spitalului la CEPH 
- Spitalul de Obstretrica Ginecologie -= furnizare de servicii de specialitate 

pentru persoanele incluse in programul de prevenire a sarcinii nedorite 
- Spitalul de Obstretrica Ginecologie – colaborare privind interventia si 

sprijinul beneficiarelor in ceea ce priveste prevenirea abandonului 
- Direcția Publică Comunitara de Evidență a Persoanelor, având ca obiect  

schimbul de date pentru a corecta erorile aparute la CNP-urile bazei de date a persoanelor cu 
handicap; 

- Casa de Pensii Brasov, având ca obiect schimbul de date referitoare la  
persoanele care au certificat de încadrare în gradul de handicap grav cu asistent personal și 
sunt și pensionare de invaliditate gradul I cu drept la indemnizație de însoțitor, pentru a evita 
cumularea drepturilor acordate în baza legilor 448/ 2006 și Legii 263/ 2010; 

- Asociatia “Copiii de Cristal” Brasov 
- Asociatia “Centrul de Educatie si dezvoltare durabila “Brasov – acord de 

parteneriat in derularea unui proiect  
- Asociatia Atelier Sacelean 
- Asociatia creatorilor de arta traditionala si contemporana Brasov 
- Asociatia de servicii sociale SCUT Brasov 
- Asociatia Familiilor adoptive” – proiect-Cum ne ingrijim dantura 
- Asociatia nationala a surzilor din Romania –filiala Brasov 
- Asociatia filantropica medical crestina CHRISTIANA – parteneri proiect 

ACCES – oferire de servicii medicale, consiliere pentru beneficiarii adulti cu 
dizabilitati din cadrul sistemului rezidential 

- Colegiul Cheltenham College Marea Britanie- activitati cu copiii din CRS 
Bradet si sponsorizare tratamente stomatologice pentru acelasi grup de copii 

- Fundatia Agapedia Romania- furnizare servicii primare si prevenire separare 
copii de parinti 

- Fundatia Agapedia Romania – activitati in domeniul adoptiei interne 
- Fundatia Bente Aid- au donat un tractor la  CRS Bradet (in aprilie 2013) 
- Fundatia Bente Aid  si Ekeberg Rotary Club donatie  (construirea si dotarea  

unei  sere la CRS Bradet in aprilie 2013) 
- Asociatia “Save the dods and animals” Constanta – donatie 2 magari si 

construirea unui adapost pentru animale la CRS Bradet  in noiembrie 2014 
- Fundatia Casa mea Prejmer – copii ocrotiti in sistem rezidential 
- Fundatia Crestina  Osana – copii ocrotiti in sistem rezidential 
- Fundatia Pentru copii abandonati Ghimbav- copii ocrotiti in sistem rezidential 
- Asociatia “Samariteanul Milos” Ghimbav- copii ocroticti in sistem rezidential 
- Asociatia” Olume mai buna Romania”  Codlea – desfasoara activitati de 

intrunire a fratilor din sistem rezidential 
- Fundatia Emmanuel- Centru maternal Codlea 



- Fundatia HHC- program de prevenire, reintegrare si pregatire profesionala 
apersonalului care lucreaza in centrele de plasament 

- Fundatia Libra Marea Britanie –organizarea de activitati cu copiii de la CRS 
Bradet 

- Fundatia SERA Romania- program de prevenire a sarcinilor nedorite  
- Fundatia SERA Romania- program de scadere a numarului de copii din CP, 

prin spijinirea financiara si materiala a familiilor acestora, la reintegrarea 
copiilor   

- Fundatia Hope4Kidt Olanda - petrecerea vacantelor de vara si iarna a copiilor 
din cadrul Centrelor de plasament 

- Fundatia MGH pentru copii bolnavi de SIDA Constanta – servicii de cazare, 
ingrijire si educare  

- MMFPSPV – colaborare in vederea realizarii si actualizarii registrului 
electronic central privind persoanele cu handicap 

- MMFPSPV si Fundatia Centrul de Resurse Juridice (doar informare) – 
mecanism independent de promovare, protejare si monitorizare a 
implementarii Conventiei ONU drepturi persoane cu dizabilitati. 

- Organizatia “Oyster Worldwide” – activitati de voluntariat in CP ale 
DGASPC Brasov 

- Organizatia Salvati Copiii- parteneriat implementat privind centre 
educationale integrate pentru grupuri vulnerabile 

- Societatea Maurer Imobiliare SRL lucrari de renovare CP Dacia 
- Universitatea Transilvania- Facultatea de Sociologie si Comunicare – 

colaborare in realizarea activitatilor de practica a studentilor 
- Colaborare cu Route 66 si IBM Romania- donatii de echipament IT si 

imbracaminte pentru copiii di CP Dacia 
 Bugetul derulat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Brasov pe anul 2014  a fost  de 80.997,08  mii lei din care 
80.651,20mii lei plati efectuate, astfel: 

 
 

SUBCAPITOL 2014 2015 

 BUGET PLATI BUGET PLATI 
Subcapitol 68.02.05. 02 
Asistenta sociala in caz de 
invaliditate 

58.925,64 58.674,08 72.011,30 71.767,43 

Subcapitol 68.02.06 
Asistenta sociala pentru copil 
si familie 
Total din care: 

22.071,44 21.976,12 21.475,27 21.192,50 

Cheltuieli de personal 21.507,53 21.490,79 24.819,92 24.574,72 
Bunuri si servicii 10.885,18 10.670,40 9.749,80 9.622,16 
Asistenta sociala 48.484,37 48.375,42 58.287,00 58.200,77 
Alte cheltuieli - -   
Cheltuieli de capital 120 114,58 629,85 562,28 
Restituire finantare ani 
precedenti 

- -   

 
Comparativ cu anii precedenti cand reparatiile curente se efectuau cu firme private 

fata de cele realizate cu personalul calificat al DGASPC, se observa o reducere semnificativa 
a acestor cheltuieli.  

 
Anul 2013 2014 2015 
Suma alocata 853,04 mii lei 124,00 mii lei 431,28 mii lei 



pentru reparatii 
 
Desi in anul 2014 DGASPC Brasov nu a beneficiat de credite bugetare la investitii, 

totusi s-a reusit accesarea Programului de stimulare a innoirii Parcului Auto national, primind 
aprobarea pentru un numar de 3 vauchere. Astfel,  s-au achizitionat trei autoturisme. 

Si in anul 2015 s-a reusit achizitionarea a 3 autoturisme noi prin programul Rabla.  
De asemenea, la capitolul Cheltuieli de capital,  s-a reusit achizitionarea  a doua 

centrale telefonice pentru punctele de lucru ale sediului DGASPC, o centrala termica pentru 
CS Magura Codlea – cu separarea de consum electic fata de Scoala de Arte si Meserii. 

S-au achizitionat doua masini de spalat industriale ( pentru CS Magura Codlea  si CS 
Timis), 6 seturi de teste psihologice cu licenta de functionare pentru serviciile de specialitate 
si un server pentru serviciul Contabilitate-Salarii. 

La capitolul sponsorizari, DGASPC Brasov, prin centrele de plasament aflate in 
subordinea sa,  a reusit sa atraga  in anul 2015 o suma de 488,99 mii lei mai mare fata de anul 
2014 cand aceasta a fost de 390 mii lei, reprezentand produse ce nu au putut fi achizitionate 
din Bugetul de venituri si cheltuieli. 
 

 In structura DGASPC Brasov functioneaza servicii si compartimente specializate :  
 servicii de tip familial, servicii de consiliere, servicii de recuperare, de orientare si sprijin pentru copii 
si adulti, precum si servicii sociale de tip rezidential – Centre de plasament/case de tip familial pentru 
copii si Centre de plasament pentru adulti cu dizabilitati si persoane varstnice.  
         Personalul care deserveste activitatea acestor centre/complexe de servicii , servicii specializate ale 
DGASPC Brasov este in numar de 928 de salariati din care: 124 functionari publici si 687 personal 
contractual- din care 117 sunt asistenti maternali profesionisti. 
     In anul 2015 s-au ocupat prin concurs 70 de posturi si s-au vacantat 81 de posturi comparativ cu 
2014 cand s-au ocupat  150 de posturi si s-au vacantat 67 de posturi. Au fost promovati in grad  12 
functionari publici  si 9 angajati contractuali, comparativ cu 2014 : 16 functionari publici ( 
conform HG nr.611/2008-privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici) si 45 
angajati contractuali promovati in clasa, ca urmare a absolvirii unei diplome de nivel superior 
(conform HG.nr.286/2011). 
     In anul  2015 au fost cursati 350 angajati comparativ cu 2014  cand au fost cursati 587 angajati ai 
DGASPC Brasov ( atat functionati publici cat si personal contractual), in diferite domenii (   Psihologia 
muncii, rolul profesionistilor din domeniul social in sprijinirea copiilor care participa la proceduri 
judiciare, civile si penale; prevenirea si combaterea situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a 
copilului; managementul conflictelor si comunicare in limba oficiala; asistenta sociala-
legislatie/proceduri; managementul investitiilor si managementul proiectelor cu finanatare 
internationala/fonduri europene, etc). 
     Diferenta de 237 de angajati au urmat cursuri de notiuni fundamentale de igiena, prim ajutor si agent 
securitate.  
 

 Obiective propuse pentru anul 2016: 
 

    1. Cresterea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor prin accesarea de programe/ proiecte ( In acest 
sens avem in lucru proiectul privind inchiderea centrelor cu capacitate mare si mutarea copiilor in 
casute de tip si locuinte protejate) si prin achizitionarea unui sistem automat de eliberare a bonurilor de 
ordine pentru serviul cu publicul destinat persoanelor adulte cu handicap. 

    2. Cresterea satisfactiei beneficiarilor si respectarea drepturilor lor prin oferirea unor servicii de 
calitate. 

    3. Scaderea numarului de copii din sistemul rezidential prin reintegrarea lor in familii sau gasirea 
unor alternative de tip familial (plasament rude/persoane, plasament AMP/ adoptii). 

    4.  Crearea unei baze de date comuna  pe serviciile de protectie a copilului si a unei retele intranet. 
    5.  Reevaluare/modificare proceduri de lucru si implementarea acestora. 
    6. Transformarea compartimentului de interventie in regim de urgenta in serviciu, ca urmare a 

cresterii numarului de cazuri de abuz, violenta. 
   7.  Crearea a doua posturi de directori executivi pe protectia copilului/pe persoane adulte, dupa 

 



modificarea HG. 1434/2004, ca o necesitate a institutiei, datorita cazuisticii diferite si problemelor 
intampinate pe cele doua departamente. 

     8.  Reorganizarea activitatii economice din Centrele de Plasament prin asigurarea unui program 
informatic adaptat cerintelor si organizarea unui serviciu de plati in cadrul DGASPC. (acest obiectiv 
este necesar deoarece s-a constatat de-a lungul anului trecut ca depunerea situatiilor financiare s-a facut 
cu intarziere) 

      9. Achizitionarea de aparatura electronica (Computere) necesare serviciilor din cadrul DGASPC, ca 
urmare a faptului ca unitatile aparatelor sunt foarte vechi si cu o capacitate redusa de stocare a 
informatiilor si nu se pot adapta noilor programe informatice. 

      10. Trecerea DGASPC Brasov de la ordonator tertiar de credite la ordonator secundar, conform 
legislatiei in vigoare, pentru a obtine personalitate juridica centrelor de plasament care au in structura 
lor persoane adulte cu dizabilitati sau persoane varstnice, conform HG. 867/09.11.2015.  

    11.  Reinnoirea completa a parcului auto al DGASPC Brasov prin achizitionarea a unui numar de 4 
autoturisme noi. 

    12. Cedarea  LP “Casa Irlanda si “SF. Patrik”spre Fundatia Sunshine. 
      
   
  

 
 
 
 
 
 
         
   






 


