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I. INTRODUCERE 

I.1. Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov (DGASPC Braşov) 
funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Judeţean Brașov şi are rolul de a aplica la nivel judeţean măsurile de asistență socială în 
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate. DGASPC Brașov are responsabilitatea 
de a dezvolta şi diversifica serviciile sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul 
prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei. 

I.2. Structura Organizatorică 

A. Prezentare generală 

Structura organizatorică a DGASPC Brașov a suferit modificări în anul 2018, potrivit 
Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, prin 
Hotărârea Consiliului Județean  nr.379/30.10.2018 fiind aprobată noua organigramă și statul de 
funcții al DGASPC Brașov. 

Organigrama în vigoare cuprinde 20 de servicii/birouri/compartimente în structura aparatului 
propriu al DGASPC, două servicii sociale cu persoanalitate juridică (unul pentru persoane adulte cu 
handicap și unul pentru persoane vârstnice), 35 de servicii sociale (pentru copii și pentru persoane 
adulte cu dizabilități). Au fost aprobate 1220 posturi, din care 19 funcții publice de conducere, 20 
funcții de conducere personal contractual, 131 funcții publice de execuție, 877 funcții de execuție 
personal contractual, 10 funcţii de asistenți personali profesionişti şi 163 funcţii de asistenți maternali 
profesioniști. 

B. Structura instituției 

B.1. Servicii/birouri/compartimente/servicii sociale în subordinea directorului general 

1. Serviciul Juridic – Contencios; 
2. Serviciul Managementul Resurselor Umane; 
3. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte, Relația cu ONG; 
4. Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii Publice și Evaluare inițială; 
5. Compartimentul Audit; 
6. Compartimentul Expert egalitate de șanse 
7. Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan“ Șercaia – 

instituţie cu personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția 
Copilului Braşov, în subordinea Consiliului Judeţean Braşov;  

8. Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ Victoria - instituție cu personalitate juridică 
în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Braşov, în subordinea 
Consiliului Județean Brașov. 
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B.2. Servicii/birouri/compartimente/servicii sociale în subordinea directorului general adjunct 
protecția copilului  
 

1. Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială 
(include și Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului); 

2. Biroul de Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială și Telefonul de urgență; 
3. Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial; 
4. Serviciul Management de Caz Alternative Familiale; 
5. Biroul adopții; 
6. Compartimentul  de Evaluare Complexă a Copilului; 
7. Centrele de plasament/complexurile de servicii (componenta copii: compartimentul 

socio-psiho-educațional). 
 

B.3. Servicii/birouri/compartimente/servicii sociale în subordinea directorului general adjunct 
protecția persoanelor adulte 
  

1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
2. Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale; 
3. Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială; 
4. Secretariatul  Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
5. Centrele de plasament/complexurile de servicii (componenta adulți: compartimentul 
socio-psiho- medical). 
 

B.4. Servicii/birouri/compartimente/servicii sociale în subordinea directorului general adjunct 
economic  
 

1. Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare bugetară și Management financiar; 
2. Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistență Socială; 
3.  Centrele de plasament/complexurile de servicii (componenta economică). 
 

B.5. Servicii/birouri/compartimente/servicii sociale în subordinea directorului general adjunct 
tehnic-administrativ  
 

1. Compartiment  Administrativ Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare; 
2. Serviciul Achiziții Publice; 
3. Centrele de plasament/complexurile de servicii sociale (componenta administrativă). 

 
C. Situații delegări 
 Delegările de persoane din cadrul DGASPC Brașov, pentru perioada iunie 2018 – aprilie 
2019, o regăsiți în Anexa 1 la prezentul Raport. 
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II. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN SUBORDINEA 
DIRECTORULUI GENERAL 

A. Serviciul Juridic – Contencios 
 
1. Structură de personal 
Serviciul Juridic Contencios a funcţionat în perioada supusă analizei cu un total de opt funcţii 

publice, din care șapte funcţii publice de execuţie de consilier juridic şi o funcţie de conducere de şef 
serviciu. Precizăm că un consilier juridic își desfășoară activitatea permanent în cadrul Serviciului 
Evidenţă, Plăţi şi Prestaţii Sociale.   

Pentru a se asigura eficientizarea şi continuitatea activităţii, prin noua structură organizatorică 
aprobată, consilierul juridic din cadrul Biroului Adopţii a fost mutat la Serviciul Juridic Contencios. 
De asemenea, un consilier juridic - personal contractual - din cadrul unui centru de plasament din 
subordinea Direcţiei a fost delegat în cadrul Serviciului pentru a desfăşura activităţi specifice. Din 
luna decembrie 2018, postul în cauză a fost transformat în funcție publică și mutat în cadrul 
Serviciului Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială. 

 Precizăm că toți consilierii juridici din cadrul Serviciului au competența de a reprezenta 
instituția în fața instanțelor judecătorești, în funcție de dosarele repartizate, pe bază de delegație. 
Totodată, menţionăm că în perioada analizată, nu au fost achiziționate servicii de consultanță juridică 
externă. 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
a) Activităţi desfăşurate în instanţă 
Prezenţa consilierilor juridici în fața instanțelor de judecată a avut loc zilnic, în funcție de 

termenele stabilite și de celelalte lucrări care au impus susţinerea acestora la sediul instanței, 
respectiv: 

 studiu dosarelor aflate pe rolul instanţelor; 
 investirea cu titlu executoriu a sentinţelor civile definitive (în medie 10/săptămână); 
 depunerea diverselor acte procedurale (note de ședinţă, concluzii scrise, întâmpinări, 

răspuns la întâmpinări, cereri diverse-eliberare minută, căi de atac, apel, recurs). 
Menţionăm că activitatea consilierilor juridici în fața instanțelor se desfăşoară inclusiv în 

perioada vacanței judecătorești, întrucât cauzele privind minori se judecă în regim de urgență.  

În perioada supusă analizei, consilierii juridici din cadrul Serviciului au desfăşurat activităţi 
specifice în cca. 400 de dosare, având ca obiect: 

 instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie specială; 
  plasamente în regim de urgenţă, reintegrări, instituirea tutelei, desemnare psiholog; 
 stabilire program vizită minor, înregistrarea tardivă a naşterii, tăgada paternităţii, cele 

trei etape ale adopţiei; 
 formularea apărărilor în dosarele privind diverse litigii de muncă;  
 acţiuni în pretenţii, contencios administrativ, penal; 
 contestaţii la încadrarea în grad de handicap atât pentru copii, cât şi pentru adulţi 

(aproximativ 50 de cauze). 
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b) Întocmirea de documente privind diverse interese patrimoniale 
   În afara litigiilor în care s-a asigurat apărarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor 

judecătoreşti, activitatea personalului structurii, în perioada analizată, s-a concretizat în rezolvarea a 
peste 3400 documente, pe diferite domenii de activitate, intrate în atenția Serviciului prin registratura 
instituției, astfel: 

 contracte, convenţii şi protocoalele de colaborare; 
 contractele încheiate de instituţie, precum şi documentațiile aferente achiziţiilor 

publice; 
 contracte de garanții materiale, întocmite în baza referatelor de specialitate;  
 documentații ce au necesitat formularea unui  punct de vedere juridic; 
 dispoziţii cu privire la modificarea unor elemente ale contractelor individuale de  

muncă, precum şi ale raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici; 
  răspunsuri la diverse solicitări privind clarificări ale unor aspecte legale, atât din 

partea unor terţe persoane, cât şi ale unor angajaţi din cadrul centrelor din subordine sau din 
cadrul Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov; 
 efectuarea demersurilor legale, la ANAF, pentru punerea în executare a tuturor 

titlurilor executorii; 
  întocmirea a 1118 de dispoziţii emise de Directorul General al DGASPC Braşov. 

c) Activităţi de verificare şi avizare juridică 
 avizarea contractelor de garanție materială; 
 acte juridice necesare a fi vizate pentru legalitate;   
 verificarea și avizarea a 91 contracte individuale de muncă; 
 verificarea și avizarea cca. 1500 acte adiționale la contractele individuale de muncă; 
 verificarea, avizarea şi evidenţa a 78 de dispoziţii în regim de urgenţă; 
 verificarea și avizarea a cca. 10.000 de dispoziţii de punere în plată/sistare a 

drepturilor pentru persoanele cu handicap;  
 verificarea și avizarea pentru legalitate a dosarelor pentru punerea în plată/sistare a 

drepturilor pentru persoanele cu handicap, aproximativ 1000 de dosare pe lună; 
  verificarea a 70 dosare ale familiilor care au iniţiat demersul în vederea eliberării 

atestatului pentru adopție; 
 verificarea îndeplinirii condițiilor legale şi redactarea a 67 de atestate pentru familii 

potenţial adoptatoare; 
 verificarea și avizarea contractelor de rezidență. 

d) Activităţi desfăşurate în comisiile constituite la nivelul instituţiei 
 comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă (CCM) – secretariat 

(redactare procese-verbale ședință, convocări, comunicări, redactare CCM, înaintare CCM); 
 comisia de verificare și cercetare a faptelor sesizate conducerii instituţiei; 
 comisia de Disciplină funcție publică; 
 comisia de Disciplină personal contractual;  
 comisia de soluționare a reclamațiilor pe Legea nr. 544/2001; 
 comisia de evaluare licitaţii; 
 comisia de examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante existente la nivelul 

instituţiei; 
 comisia Paritară. 
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3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 

 

Dificultăţile întâmpinate, în perioada de referinţă, cu impact asupra calităţii şi volumului 
activităţilor desfăşurate de fiecare membru al Serviciului au vizat atât insuficienţa şi calitatea 
resurselor materiale, cât şi gradul de ocupare efectivă a posturilor din organigrama structurii. 

a) În ceea ce priveşte resursa materială, principalele aspecte problematice cu care ne-am 
confruntat au fost următoarele: 

 sincope privind funcţionarea/actualizarea programului de legislaţie utilizat în 
activitatea curentă; 
 spaţiu de lucru insuficient, raportat la numărul de angajaţi (un singur birou pentru toţi 

angajaţii); 
 lipsa unui spaţiu obligatoriu pentru activitatea de consiliere juridică, care să asigure 

inclusiv confidenţialitatea procesului; 
 supraîncărcarea instalaţiei electrice (multitudine de aparate/sisteme electrice/electro-

nice şi un număr redus de prize, prelungitoare etc.) şi întreruperi frecvente ale alimentării cu 
energie electrică; 
 sisteme informatice insuficiente (nu toţi angajaţii dispun de calculator), iar cele 

existente nu dispun de licenţe. 
b) Aspectele problematice ce au vizat resursa umană a Serviciului, au fost: 
 situaţiile de incapacitate temporară de muncă din motive medicale, respectiv încetarea 

raporturile de serviciu cu instituția, în cazul a două persoane, au impus o redistribuire a 
sarcinilor de lucru şi o supraîncărcare individuală pentru fiecare membru al structurii. În acest 
context, nu a mai putut fi respectată planificarea concediilor de odihnă şi nu au putut fi 
efectuate, în totalitate, concediile de odihnă aferente anului 2018; 
 niciun consilier juridic nu a participat la cursuri de perfecționare/specializare, deşi au 

fost formulate solicitări în acest sens. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
In concluzie, precizăm că toți consilierii juridici de la nivelul Serviciului au încărcătură 

deosebită, fiind personalul de specialitate  care exercită exclusiv și efectiv atribuțiile prevăzute de 
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. 

Optim ar fi repartizarea unui spaţiu în care să poată lucra toţi consilierii din cadrul serviciului, 
este mai mult decât necesar un spațiu pentru consiliere, precum şi înlocuirea echipamentelor învechite 
din dotare, deoarece s-au întâmpinat dificultăţi în funcţionarea acestora, programul de legislație să fie 
funcțional și actualizat la zi. În plus, că ar fi util ca toți consilierii juridici să participe la programe de 
formare (cursuri) cel puțin anual, potrivit statutului funcționarului public. 
 

B. Serviciul Managementul Resurselor Umane 
 

1. Structura de personal 
   Serviciul Managementul Resurselor Umane are în structura de personal 8 posturi (funcții 

publice), respectiv 1 post şef serviciu şi 7 funcţii publice de execuţie.   
         La 31.12.2018, Serviciul înregistra deficit de personal, prin faptul că 2 funcţionari publici 

se aflau în diferite situaţii, respectiv un angajat avea raportul de muncă suspendat pentru îngrijirea 
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copilului în vârstă de până la doi ani, iar cel de-al doilea a fost delegat să exercite atribuții de 
secretariat la cabinetul conducerii DGASPC . 
 

2. Activități desfășurate în cadrul structurii 
          Încă de la începutul anului 2018, personalul Serviciului a fost implicat în multiple 

activități generate de numeroasele modificări legislative cu privire la: 

 acordarea de drepturi salariale; 
  modificări ale salariilor de bază ale diferitelor categorii de personal (asistenţi 

medicali, medici, psihologi, şefi de centru); 
  majorări salariale pentru toate categoriile de personal (majorarea de 25 % la salariul 

de bază survenită odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat); 
 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici. 

În acest context, volumul de documente redactate (acte adiționale, referate în vederea emiterii 
de acte administrative) a fost unul foarte mare, având în vedere numărul mare de angajați ai 
DGASPC Brașov, aproximativ  900 de persoane, doar în lunile ianuarie-februarie. 

De asemenea, este de menționat faptul că la sfârșitul anului 2017 a fost adoptată H.G. 797/2017 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare al Direcțiilor de Asistență 
Socială și Protecției Copilului care prevedea, printre altele, reorganizarea tuturor instituţiilor de 
profil.  Prin noua structură a fost modificată inclusiv destinația unor servicii sociale, cum ar fi: C.T.F. 
„Patrick” Hărman, C.P. „Azur” Victoria şi C.P.V.V.D. „Casa Anastasia” din Tărlungeni.  

           La 31.12.2018, structura de personal a DGASPC Braşov era compusă din 859 de 
salariaţi din care, 141 funcţionari publici şi 718 personal contractual, personalul în cauză asigurând 
atât activitatea centrelor/complexurilor de servicii, cât şi serviciile specializate din cadrul Direcţiei.  

      În perioada analizată au fost ocupate prin concurs 79 de posturi contractuale şi s-au vacantat 
80 de posturi. În acest sens, în cursul anului 2018, în baza solicitării şefilor de centre și cu respectarea 
procedurii legale s-a organizat concurs pentru 232 de posturi din care au fost ocupate 79 de posturi 
(psiholog, asistent social, psihopedagog, asistent medical, instructor educație, infirmieră, 
îngrijitoare, asistenti maternali profesionisti, muncitor calificat, economist, inspector, părinte social, 
etc...). 

     De asemenea, au fost organizate examene de promovare atât pentru funcția publică, cât și 
pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu/complexurilor de servicii pentru 15 funcţii 
contractuale şi 4 funcţii publice. 

      La nivelul Serviciului a fost întocmit, pentru personalul contractual, Planul anual de 
perfecţionare, în conformitate cu prevederile art. 195 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii,  în 
baza necesarului de formare întocmit de către personalul de conducere din cadrul complexurilor de 
servicii, document avizat de către Comisia Paritară.  

Pentru categoria funcţionarilor publici Planul de Formare Profesională a fost întocmit în baza 
necesarului de formare identificat în rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
în conformitate cu prevederile art. 17 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei. 

Pentru respectarea măsurilor de control dispune de către A.J.P.I.S Brasov în vederea îndeplinirii 
obligaţiei de formare profesională a angajaţilor în conformitate  cu prevederile Standardelor minime 
obligatorii, respectiv Ordinul 21/2004 şi Ordinul 27/2004, 97 de persoane au urmat cursuri de 
educator specializat. 
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În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru 
organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor 
fundamentale de igienă, pentru obţinerea avizului de funcţionare eliberat de către Direcţia de Sănătate 
Publică Braşov, în cursul anului 2018, 155 de angajaţi din cadrul complexurilor de servicii/centre de 
plasament au participat şi au promovat examenul de absolvire pentru  „Cursul de instruire privind 
însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă”.     

       De asemenea, au fost întocmite documentaţii privind formarea profesională a 350 angajaţi  
ai instituţiei, atât funcţionari publici, cât şi personal contractual, în diferite domenii de activitate, 
precum:  

 violenţă domestică; 
 manager de caz; 
 managementul serviciilor sociale şi de asistenţă socială; 
 managementul instituţiilor publice;  
 domeniul medical, infirmieră;  
 domeniul psihologic, instructor de educație;  
 procedura adopției etc.. 

 

 În perioada supusă analizei, activitatea Serviciului s-a concretizat în gestionarea şi rezolvarea 
unui volum de peste 6200 documente care au vizat: 

 90 de contracte individuale de muncă şi 800 de acte adiţionale la acestea; 
 întocmirea de referate de specialitate în vederea emiterii de acte administrative de 

modificare a raporturilor de serviciu pentru funcționarii publici, solicitări ale angajaţilor, adeverinţe 
etc.;  

 întocmirea de referate pentru emiterea dispoziţiilor cu privire la modificări ale unor 
elemente din contractele individuale de  muncă, respectiv pentru funcţionarii publici; 

 răspunsuri la diverse solicitări privind clarificări ale unor aspecte legale atât din partea 
angajaţilor din aparatul propriu al centrelor de plasament din subordine, cât şi din exteriorul 
instituţiei; 

 întocmirea statelor de funcţii şi de personal pentru 1120 posturi;  
 gestionarea dosarelor de personal pentru 859 de angajaţi;  
 organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante funcţii publice şi posturi 

contractuale;   
 evaluarea psihologică a personalului contractual din cadrul centrelor de plasa-

ment/complexurilor de servicii, a asistenților maternali, precum și a candidaţilor în vederea recrutării; 
 transmiterea declaraţiilor de avere la ANI, pentru aproximativ 150 de funcționari 

publici, și raportarea modificărilor survenite în cazul raportului de serviciu al funcționarului public în 
portalul ANFP. 

3. Dificultăți întâmpinate în realizarea atribuțiilor din competența materială a 
structurii, aspecte problematice 

Principalele dificultăţi întâmpinate în perioada analizată, cu impact în activitatea desfăşurată, au 
fost: 

 multiplele modificări apărute în domeniul legislației cu privire la salarizarea 
personalului, precum și aplicația software de gestionare a resurselor umane, au condus la întârzieri cu 
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privire la generarea documentelor care vizau modificarea contractelor de muncă, la erori de calcul și, 
în general, la desfășurarea greoaie a activității în cadrul Serviciului. 

 structura de personal incompletă a Serviciului şi volumul mare de activităţi derulate au 
condus la supraîncărcarea personalului existent, aspect care a influenţat inclusiv refacerea capacităţii 
de muncă prin faptul că nu au putut fi efectuate concediile de odihnă planificate. 

 funcţionarea deficitară a programului software, cu ajutorul căruia se realizează 
principalele activităţi de evidenţă a personalului instituţiei, a generat sincope şi întârzieri în realizarea 
lucrărilor specifice. 

 insuficienţa resurselor financiare alocate pentru acoperirea necesităţilor de formare 
profesională identificate la nivelul instituţiei, în conformitate cu documentele de planificare a 
formării întocmite la nivelul Serviciului. 

4. Propuneri pentru rezolvarea situaţiilor deosebite 

 Pentru eficientizarea activității, se vor elabora proceduri operaționale noi și se vor 
completa/modifica cele existente. 

 Completarea structurii serviciului cu personal aferent posturilor 
 De asemenea, o propunere imperios necesară, pentru rezolvarea situațiilor deosebite în 

cadrul serviciului, o reprezintă schimbarea (înlocuirea) programului software, care nu este unul de 
gesionare a resursei umane, ci unul de salarizare. 

5. Alte situații 

 În cadrul centrelor de plasament/complexelor de servicii, nu există posturi vacante pe 
componenta economică. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost demarate concursuri pentru posturile 
vacante/temporar vacante din cadrul tuturor entităților aparținând DGASPC Brașov, în baza 
referatelor de necesitate întocmite de șefii structurilor, conf. HG286/2011. În general, pentru 
ocuparea posturilor temporar vacante nu s-au prezentat candidați. 

 La nivelul instituției nu există lipsă de personal medical, toate posturile de medic din 
cadrul DGASPC Brașov fiind ocupate. 

 Conform organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al DGASPC, 
Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare se află în subordinea unui 
director general adjunct, iar la această dată este coordonat de un coordonator de compartiment.    
 

 
C. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte, Relația cu ONG 

 

1. Structură de personal 
Conform organigramei aprobate, în structura Serviciului, sunt cuprinse 7 posturi de executie (5 

consilieri superiori, 1 consilier principal, 1 consilier asistent) şi 1 post de conducere. Din luna 
ianuarie 2018 până în luna decembrie 2018, un angajat a fost în concediu medical, iar din luna august 
2018 până în luna decembrie 2018, încă un angajat s-a aflat în concediu medical. Totodată, 1 post a 
fost vacant din luna ianuarie 2018 până în luna octombrie 2018. 

 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
În domeniul Managementului Calității serviciilor sociale 
Pe parcursul anului 2018, Serviciul MCSP a colaborat cu centrele/serviciile din subordinea 
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DGASPC Braşov, în vederea respectării standardelor minime de calitate. Astfel, s-a realizat 
informarea şefilor de centre cu privire la controalele în teren desfăşurate de către  inspectorii sociali 
din cadrul AJPIS Braşov şi, ulterior, a fost realizată diseminarea Rapoartelor de evalua-
re/monitorizare, precum şi a proceselor verbale de control cu recomandările/măsurile dispuse. 

S-a colaborat în permanenţă cu AJPIS Braşov, în vederea transmiterii modului de implementare 
a măsurilor dispuse, în baza răspunsurile primite de la structurile de specialitate. 

De asemenea, în colaborare cu CJ Braşov, s-a actualizat cartografierea serviciilor sociale la 
nivelul judeţului Braşov, aprobată prin Decizia CJ nr. 805/02.10.2018. 
 

În domeniul acreditărilor furnizorului/serviciilor sociale 
La data de 31.12.2018, situaţia licenţelor de funcţionare a serviciilor D.G.A.S.P.C. Braşov era 

următoarea: 

LICENŢE DEFINITIVE 
 

1. CIA „Sf. Anton” Timiş (LF 0008032) - Valabilitate 26.02.2016 – 26.02.2021: Au fost 
realizate două vizite de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS 
Braşov la data de 12.02.2018, respectiv 14.08.2018. Au fost întocmite Rapoarte de 
monitorizare cu propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

2. CTF „Dale” Săcele (LF 0008370) - Valabilitate 28.03.2016 – 28.03.2021: Până în prezent, 
nu au fost realizate vizite de monitorizare. 

3. CP „Casa Maria” Făgăraş (LF 0001530) - Valabilitate 10.05.2016 – 10.05.2021: Până în 
prezent, nu au fost realizate vizite de monitorizare. 

4. CP „Floare de Colţ” Făgăraş (LF 0001531) - Valabilitate 10.05.2016 – 10.05.2021: Până în 
prezent, nu au fost realizate vizite de monitorizare. 

5. CPRU „Domino” Codlea (LF 0000028) - Valabilitate 07.03.2016 – 07.03.2021: Au fost 
realizate două vizite de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS 
Braşov la data de 20.02.2018, respectiv 06.07.2018. Au fost întocmite Rapoarte de 
monitorizare cu propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

6. CCH „Speranţa” Codlea (LF 0000024) - Valabilitate 08.03.2016 – 08.03.2021: A fost 
realizată o vizită de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS Braşov 
la data de 12.03.2018. A fost întocmit Raport de monitorizare cu recomandări, cu dată de 
realizare 10.07.2018. Inspectorii sociali au anunţat vizita de monitorizare a îndeplinirii 
recomandărilor la data de 04.10.2018. A fost întocmit Rapoartul de monitorizare din data de 
11.10.2018, cu propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

7. CP „Albina” Codlea (LF 0000029) - Valabilitate 07.03.2016 – 07.03.2021: Au fost realizate 
două vizite de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS Braşov la 
data de 20.02.2018, respectiv 06.07.2018. Au fost întocmite Rapoarte de monitorizare cu 
propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

8. CPV „Castanul” Victoria (LF 0005486) - Valabilitate 28.03.2016 – 28.03.2021: Au fost 
realizate două vizite de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS 
Braşov la data de 12.03.2018, respectiv 10.07.2018. Au fost întocmite Rapoarte de 
monitorizare cu propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

9. CP „Sf. Stelian” Ghimbav (LF 0000025) - Valabilitate 15.04.2016 – 15.04.2021: Până în 
prezent, nu au fost realizate vizite de monitorizare. 
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10. Casa Anastasia Tărlungeni (LF 0005467) - Centrul a fost desfiinţat, odată cu aprobarea noii 
structuri organizatorice a D.G.A.S.P.C. Braşov. 

11. CR Tineri Tărlungeni (LF 0005484) - Centrul a fost desfiinţat, odată cu aprobarea noii 
structuri organizatorice a D.G.A.S.P.C. Braşov. 

12. LP „Casa Irlanda” Hărman (LF 0005493) - Valabilitate 08.04.2016 – 08.08.2021: Au fost 
realizate două vizite de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS 
Braşov la data de 29.06.2018, respectiv 01.10.2018. Au fost întocmite Rapoarte de 
monitorizare cu propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

13. CZ „Casa Soarelui” Braşov (LF 0005475) - Valabilitate 08.04.2016 – 08.04.2021: A fost 
realizată o vizită de monitorizare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS Braşov 
la data de 12.07.2018. A fost întocmit Raport de monitorizare cu recomandări, cu dată de 
realizare 15.10.2018. A fost întocmit Rapoartul de monitorizare din data de 22.10.2018, cu 
propunerea de menţinere a licenţei definitive. 

14. CR „Micul Prinţ” Braşov (LF 0001527) - Valabilitate 27.06.2016 – 27.06.2021: Până în 
prezent, nu au fost realizate vizite de monitorizare. 

15. CP Dacia (LF 0001537) - Valabilitate 10.05.2016 – 10.05.2021: Până în prezent, nu au fost 
realizate vizite de monitorizare. 

16. CM Casa Mamei Săcele  - s-a obţinut licenţa definitivă la data de 13.09.2018, aceasta 
urmând să fie primită de la MMJS.  
 

LICENŢE PROVIZORII 
 

1. CTF „Sf. Patrick” Hărman (Licenţă provizorie nr. 663/20.03.2018) – Valabilitate 
20.03.2018 – 19.03.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii 
sociali din cadrul AJPIS Braşov la data de 30.07.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu 
recomandări, cu dată de realizare 17.12.2018. Serviciul a fost desfiinţat, odată cu aprobarea 
noii structuri organizatorice a D.G.A.S.P.C. Braşov 

2. CTF „Sfânta Maria” Braşov (Licenţă provizorie nr. 687/02.05.2018) – Valabilitate 
02.05.2018 – 01.05.2019: : A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii 
sociali din cadrul AJPIS Braşov la data de 12.10.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu 
recomandări, cu dată de realizare 25.02.2019.  

3. CR Brădet (Licenţă provizorie nr. 697/15.05.2018) – Valabilitate 15.05.2018 – 14.05.2019: 
A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din cadrul AJPIS 
Braşov A fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu dată de realizare 04.03.2019.  

4. CTF „Greieraşul” Teliu (Licenţă provizorie nr. 737/03.08.2018) – Valabilitate 03.08.2018 
– 02.08.2019: Până în prezent, nu au fost realizate vizite de evaluare. 

 
 

LICENŢE RETRASE DE AJPIS (au avut licenţe provizorii) – trebuie redepuse  
 

1. CTF „Brebenel” Râşnov (Licenţă provizorie nr. 626/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 
– 22.01.2019: Au fost realizate două vizite de evaluare în teren de către inspectorii sociali din 
cadrul AJPIS Braşov la data de 16.04.2018, respectiv 01.10.2018. La prima vizită, a fost 
întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu dată de realizare 22.09.2018. În urma celei 
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de-a doua vizite, a fost întocmit Raport de evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de 
funcţionare provizorii.  

2. CTF „Chip” Săcele (Licenţă provizorie nr. 624/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 – 
22.01.2019: Au fost realizate două vizite de evaluare în teren de către inspectorii sociali din 
cadrul AJPIS Braşov la data de 22.02.2018, respectiv 11.09.2018. La prima vizită, a fost 
întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu dată de realizare 27.08.2018. În urma celei 
de-a doua vizite, a fost întocmit Rapoart de evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de 
funcţionare provizorii. 

3. CTF „Peter Pan” Lunca Câlnicului (Licenţă provizorie nr. 620/23.01.2018) – Valabilitate 
23.01.2018 – 22.01.2019: Au fost realizate două vizite de evaluare în teren de către 
inspectorii sociali din cadrul AJPIS Braşov la data de 19.04.2018, respectiv 01.10.2018. La 
prima vizită, a fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu dată de realizare 
27.09.2018. În urma celei de-a doua vizite, a fost întocmit Rapoart de evaluare, cu 
propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii.  

4. CP „Casa Ioana” Rupea (Licenţă provizorie nr. 615/08.01.2018) – Valabilitate 08.01.2018 
– 07.01.2019: Au fost realizate două vizite de evaluare în teren de către inspectorii sociali din 
cadrul AJPIS Braşov la data de 17.04.2018, respectiv 14.08.2018. Au fost întocmite Rapoarte 
de evaluare cu recomandări, cu dată de realizare 25.10.2018. În urma vizitei din data de 
06.11.2018, a fost întocmit Raport de evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de 
funcţionare provizorii.  

5. CP „Aurora” Codlea (Licenţă provizorie nr. 629/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 – 
22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din cadrul 
AJPIS Braşov la data de 04.06.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu 
dată de realizare 11.10.2018. În urma vizitei de monitorizare, a fost întocmit Raport de 
evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii din data de 
15.10.2018. 

6. CP „Alice” Codlea (Licenţă provizorie nr. 628/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 – 
22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din cadrul 
AJPIS Braşov la data de 11.06.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu 
dată de realizare 12.10.2018. În urma vizitei de monitorizare, a fost întocmit Raport de 
evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii din data de 
15.10.2018.  

7. CTF „Bambi” Zărneşti (Licenţă provizorie nr. 627/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 – 
22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din cadrul 
AJPIS Braşov la data de 22.03.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu 
dată de realizare 02.10.2018. În urma vizitei de monitorizare, a fost întocmit Raport de 
evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii din data de 
06.10.2018.  

8. CTF „Buburuza” Budila (Licenţă provizorie nr. 625/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 
– 22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din 
cadrul AJPIS Braşov la data de 05.04.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu 
recomandări, cu dată de realizare 02.10.2018. În urma vizitei de monitorizare, a fost întocmit 
Raport de evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii din data de 
05.10.2018. Anexăm copie după Raportul de evaluare. 
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9. CTF „Patrocle” Tărlungeni (Licenţă provizorie nr. 624/23.01.2018) – Valabilitate 
23.01.2018 – 22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii 
sociali din cadrul AJPIS Braşov la data de 17.05.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu 
recomandări, cu dată de realizare 08.10.2018. În urma vizitei de monitorizare, a fost întocmit 
Raport de evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii din data de 
12.10.2018.  

10. CTF „Lizuca” Tărlungeni (Licenţă provizorie nr. 623/23.01.2018) – Valabilitate 
23.01.2018 – 22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii 
sociali din cadrul AJPIS Braşov la data de 04.05.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu 
recomandări, cu dată de realizare 08.10.2018. În urma vizitei de monitorizare, a fost întocmit 
Raport de evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii din data de 
12.10.2018.  

11. CP „Azur” Victoria (Licenţă provizorie nr. 619/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 – 
22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din cadrul 
AJPIS Braşov la data de 26.04.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu 
dată de realizare 04.10.2018. în data de 05.10.2018 a a fost întocmit Raport de evaluare, cu 
propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii. Având în vedere că centrul a fost 
desfiinţat, odată cu aprobarea noii structuri organizatorice a D.G.A.S.P.C. Braşov, am 
notificat AJPIS Braşov despre această situaţie. 

12. CTF „Donald” Hărman (Licenţă provizorie nr. 621/23.01.2018) – Valabilitate 23.01.2018 – 
22.01.2019: A fost realizată o vizită de evaluare în teren de către inspectorii sociali din cadrul 
AJPIS Braşov la data de 07.09.2018. A fost întocmit Raport de evaluare cu recomandări, cu 
dată de realizare 12.11.2018. În urma vizitei din data de 20.11.2018, a fost întocmit Raport de 
evaluare, cu propunerea de retragere a licenţei de funcţionare provizorii. 
 
ALTE SITUAŢII : 
 
CP „Ghiocelul” Brădet - a avut Licenţa de funcţionare provizorie nr. 3097/17.08.2016 care a 
expirat la data de 17.08.2017. Nu a obţinut licenţa de funcţionare din cauza fapului că nu 
deţine autorizaţie ISU. Dosarul a fost redepus, ca urmare a măsurilor dispuse de către 
inspectorii AJPIS Braşov. 

 
DOSARE RETRASE DE LA MINISTER (nu au avut licenţe provizorii, trebuie redepuse) 

 
1. CRRPH Canaan – Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 

„Canaan” Şercaia nu deţine licenţă de funcţionare. Dosarul a fost depus  în vederea 
acreditării în data de 03.10.2016. Din cauza faptului că serviciul social nu deţine autorizaţie 
ISU, D.G.A.S.P.C. Braşov a solicitat, în noiembrie 2016, scoaterea dosarului din procesul de 
acreditare, pentru a ne fi respins.  În anul 2017, dosarul de acreditare a fost redepus întrucât 
au fost demarate procedurile de obţinere a autorizaţiei ISU. Având în vedere că nu s-a obţinut 
autorizaţia ISU, s-a solicitat din nou scoaterea dosarului din procesul de acreditare. 
Dosarul a fost redepus, ca urmare a măsurilor dispuse de către inspectorii AJPIS Braşov. 
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LICENŢE RESPINSE – trebuie redepuse 
 

1. CIA Timişul de Sus - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Timişul de Sus” din cadrul 
Complexului de Servicii Timiş nu deţine licenţă de funcţionare.  Dosarul a fost depus în 
vederea acreditării în anul 2016. Cererea de acordare a licenţei de funcţionare provizorie a 
fost respinsă, conform Deciziei nr. 3036/19.12.2016, din cauza faptului că serviciul social 
nu deţine avizul PSI şi documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau 
de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social (era în derulare un proces 
de revendicare pentru imobilul în care funcţionează acest serviciu). 

Motive: 
- Lipseşte avizul PSI sau cererea înaintată pentru obţinerea avizului PSI; 
- Lipseşte extrasul de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii 

cererii (documentul existent la dosar este extrasul de carte funciară nr. 121664, 
care nu atestă existenţa vreunei clădiri, ci doar existenţa unui terne, fără adresă, cu 
menţiunea „loc pustiu”); 

- Actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului (la dosar este 
depusă o copie după Hotărârea CJ Braşov nr. 255/2005, având ca Anexă nr. 1 
Organigram D.G.A.S.P.C. Braşov în care se regăseşte serviciul social „Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Cămin Spital Bolnavi Cronici Somatici Timişul de Sus”). 

Dosarul va fi redepus după avizarea Planului de restructurare de către ANPDCA şi aprobarea 
acestuia de către Consiliul Judeţean Braşov şi obţinerea avizului de înfiinţare. 
 

DOSARE DEPUSE:  
 

CZ  “Raza de Lumină” Braşov - Centrul de Zi “Raza de Lumină” Braşov nu deţine 
licenţă de funcţionare. Dosarul a fost depus la ANPDCA în data de 09.10.2017. Având în vedere că 
nu a fost remediată situaţia cu ROF-ul - existând neconcordaţe în document (deoarece nu fusese încă 
aprobată reorganizarea D.G.A.S.P.C. Braşov), s-a primit notificare privind sistarea evaluării dosarului 
de acreditare a acestui serviciu social. Dosarul a fost redepus, ca urmare a măsurilor dispuse de către 
inspectorii AJPIS Braşov. 

DOSARE DEPUSE AFLATE ÎN PROCES DE EVALUARE 
 

1. LP „Casa Chris” Brădet - Locuinţa Protejată “Casa Chris” Brădet din cadrul 
Complexului de Servicii Brădet nu deţine licenţă de funcţionare. Dosarul a fost depus la 
ANPD în data de 13.02.2018. Având în vedere că nu a fost remediată situaţia cu ROF-ul – 
informaţiile fiind incomplete (deoarece nu fusese încă aprobată reorganizarea 
D.G.A.S.P.C. Braşov), nu a fost obţinută încă licenţa de funcţionare provizorie. 

 
 Au fost întocmite documentele necesare şi a fost solicitată emiterea avizelor de înfiinţare şi 
funcţionare la ANPD, pentru centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi nou înfiinţate: 
CIA Sf. Gheorghe Victoria, LP Casa Adrian Tărlungeni şi LP Sf. Partick Hărman. 

Totodată, în conformitate cu prevederile articolului II al Ordonanţei de Urgenţă nr. 
69/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
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drepturilor persoanelor cu handicap, “până la data de 31 decembrie 2018, centrele rezidenţiale, publice 
sau private, se reorganizează, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi, ţinând 
cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice în vigoare” şi “până la 
data de 31 decembrie 2018, direcţiile generale de asistenţă social şi protecţia copilului (…) vor elabora 
planurile de restructurare a centrelor cu o capacitate mai mare de 50 de locuri.”, au fost elaborate 
Planurile de restructurare pentru două centre rezidenţiale (CIA Timişul de Sus şi CIA Sf. Anton) şi 
transmise la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi, cu adresele de înaintare nr. 
74074/20.12.2018, respectiv nr. 74075/20.12.2018, în vederea avizării acestora. 

Situaţia avizelor pentru înfiinţarea şi funcţionarea centrelor pentru persoane adulte cu handicap, la 
data de 31.12.2018, este următoarea:  

Centru de Zi “Casa Soarelui” Braşov, Locuinţa Protejată „Casa Irlanda” Hărman şi Locuinţa Protejată 
„Casa Chris” Brădet deţin Avize de înfiinţare şi funcţionare de la ANPD. 

Locuinţa Protejată „Casa Irlanda” Hărman şi Locuinţa Protejată „Casa Chris” Brădet – se 
realizează evaluarea beneficiarilor, conform Metodologiei de reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu handicap şi urmează să se elaboreze raportul sintetic cu propunerea de reorganizare a 
centrului rezidențial şi nota de fundamentare pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea 
centrului rezidenţial. 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap „Canaan” Şercaia deține aviz de 
înființare și funcționare de la ANPD și a realizat evaluarea beneficiarilor, conform Metodologiei de 
reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, elaborând raportul sintetic cu 
propunerea de reorganizare a centrului rezidențial şi Nota de fundamentare pentru emiterea proiectului de 
hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial.  

Pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Timişul de Sus şi pentru Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă „Sf. Anton” Timiş, au fost elaborate Planurile de restructurare şi au fost transmise la Autoritatea 
Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi. După avizarea Planurilor de restructurare de către ANPD şi 
aprobarea acestora de către Consiliul Judeţean, se solicită emiterea proiectului de hotărâre privind 
înfiinţarea centrului rezidenţial şi emiterea avizelor de către ANPD pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
acestor centre. 

Pentru Locuinţa Protejată „Casa Adrian” Tărlungeni şi pentru Locuinţa Protejată „Sf. Patrick” 
Hărman a fost solicitată emiterea avizelor, în data de 30.10.2018. ANPD, prin adresa nr. 
10456/10458/SAA/05.12.2018, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Braşov cu nr. 71748/11.12.2018, ne-a 
comunicat că, pentru obţinerea avizelor, este necesară parcurgerea următoarelor etape: 

 Evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap care urmează să fie admise în 
LP (se completează Fişa de evaluare a beneficiarului şi Fişa centrului – aceste documente stau 
la baza întocmirii Notei de fundamentare în baza căreia se solicită avizul de înfiinţare a unei 
Locuinţe minim protejată sau a unei Locuinţe maxim protejată); 

 Întocmirea Notei de fundamentare; 
 Emiterea Proiectului de hotărâre privind înfiinţarea LP, care conţine în mod obligatoriu 

denumirea centrului şi precizarea capacităţii acestuia, precum şi avizul de legalitate al 
secretarului judeţului. 

 Conform noilor standarde minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale de tip 
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi (care, încă nu sunt în vigoare), este 
necesar ca activităţile de informare şi consiliere, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare 
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să fie corelate cu existenţa şi funcţionarea unui Centru de zi situate în proximitatea locuinţei 
protejate. 

În prezent, se realizează evaluarea beneficiarilor, conform Metodologiei de reorganizarea 
centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap şi urmează să se elaboreze raportul sintetic cu 
propunerea de reorganizare a centrului rezidențial şi nota de fundamentare pentru emiterea proiectului de 
hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial. 

Pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Gheorghe” Victoria a fost solicitată emiterea 
avizului, în data de 30.10.2018. ANPD, prin adresa nr. 10457/SAA/05.12.2018, înregistrată la 
D.G.A.S.P.C. Braşov cu nr. 71750/11.12.2018, ne-a comunicat că, pentru obţinerea avizului, este 
necesară parcurgerea următoarelor etape: 

 Evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap care urmează să fie admise în 
CIA (se completează Fişa de evaluare a beneficiarului şi Fişa centrului – aceste documente 
stau la baza întocmirii Notei de fundamentare în baza căreia se solicită avizul de înfiinţare 
centrului rezidenţial); 

 Întocmirea Notei de fundamentare (cu următoarele informaţii: obiectivele specifice urmărite 
prin înfiinţarea acestui centru, situaţia de dificultate la care răspunde serviciul, detalii privind 
gradul de autonomie personal şi social al beneficiarilor, table nominal cu persoanele care sunt 
propuse pentru a fi admise, de unde provine fiecare beneficiar şi motivarea propunerii 
admiterii în centru, date despre activităţi şi personal, suprafaţa fiecărei spaţiu destinat 
beneficiarilor şi descrierea dotărilor existente); 

 Transmiterea următoarelor documente (în copie, pentru fiecare beneficiar): programul 
individual de reabilitare şi integrare socială, dovadă eliberată de serviciul specializat al 
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap- prin 
care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în 
cadrul altor servicii din comunitate, recomandarea comisiei de evaluare privind admiterea în 
centre rezidenţiale); 

 Emiterea Proiectului de hotărâre privind înfiinţarea CIA, care conţine în mod obligatoriu 
denumirea centrului şi precizarea capacităţii acestuia, precum şi avizul de legalitate al 
secretarului judeţului. 

 
  Pentru C.R.R.P.H. “Canaan” Şercaia şi pentru CIA “Sf. Gheorghe” Victoria au fost realizate 
evaluările beneficiarilor şi urmează să solicităm obţinerea avizelor de înfiinţare şi funcţionare de la 
ANPD. 

 
În domeniul Controlului intern 
În anul 2018 a fost revizuită componenţa Comisiei de Monitorizare, iar conform Ordinului nr. 

600/2018 a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial - 2018. 
De asemenea, a fost elaborat Registrul Riscurilor pentru anul 2018. 

În cadrul activităţilor curente derulate au fost organizate întâlniri trimestriale ale Comisiei de 
Monitorizare, au fost elaborate şi revizuite proceduri şi au fost colectate/centralizate documente 
privind stadiul implementării standardelor de control intern managerial. (Vezi Anexa 2 – Proceduri) 

Totodată, la nivelul structurilor din cadrul DGASPC Braşov s-au analizat şi centralizat toate 
documentele întocmite cu privire la sistemul de control intern managerial (chestionarul de 
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autoevaluare, registrul riscurilor, inventarul documentelor şi a fluxului de informaţii, autoevaluarea 
si identificarea elementelor de disfuncţionalitate, a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, 
inventarul situaţiilor generatoare de întreruperi, analiza gradului de încărcare cu sarcini a 
personalului). La termenele stabilite, au fost transmise către Consiliul Judeţean Braşov situaţiile 
centralizatoare privind stadiul implementării/dezvoltării sistemului de control intern managerial la 
nivelul instituţiei. 

În domeniul Sistemului integrat calitate mediu (ISO 9001:2015, 14001:2015) 
În cadrul Programului anual de audituri privind Sistemul integrat calitate mediu – 2018 nu au 

fost realizate auditurile de calitate. La nivelul DGASPC Braşov există o echipă de auditori formată 
din două persoane din cadrul Serviciul Managementul Calităţii, Strategii, Programe şi Relaţia cu 
ONG, una dintre acestea fiind indisponibilă în anul 2018. În acest context, auditurile de specialitate 
nu au putut fi realizate doar de un auditor de calitate, care este şi conducătorul programului de audit. 
Complexitatea atribuţiilor acestuia şi gradul de încărcare cu sarcini au dus la imposibilitatea realizării 
acestui obiectiv. 

Activităţile specifice desfăşurate în domeniu au vizat: 
 recertificarea sistemului de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu 

standardele ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015, activitate ce a avut loc în luna ianuarie 2018; 
 centralizarea şi monitorizarea documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate-

Mediu (proceduri, indicatori de performanţă, rapoarte privind indicatorii de performanţă); 
 păstrarea, în sistem informatic şi letric, a gestiunii documentelor Sistemului de Management 

Integrat Calitate-Mediu. 
 

În vederea perfecţionării în domeniu, au fost transmise Serviciului Managementul Resurselor 
Umane necesităţile de formare profesională identificate, însă nicio persoană din cadrul structurii nu a 
participat la programe de formare continuă. Astfel, încă din anul 2017, a fost întocmit un referat 
pentru întreprinderea demersurilor în vederea participării personalului din cadrul Serviciului la 
următoarele cursuri, în acest an fiind demarate procedurile pentru cursarea angajaților serviciului: 
 „Auditor pentru sistemele de management integrat calitate şi mediu-Tranziţia la SR EN 

ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015”; 
 „Tranziţia la noua ediţie a referenţialului ISO pentru sistemele de management al 

calităţii de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 şi pentru sistemele de management de 
mediu de la ISO 14001:2005 la ISO 14001:2015”.  

 

În domeniul Strategiilor 
În anul 2018, Serviciul a elaborat Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-

2023, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, pe care a transmis-o 
spre dezbatere şi avizare Comisiei judeţene de incluziune socială. În vederea fundamentării acesteia, 
au fost solicitate informaţii Direcţiei Judeţene de Statistică şi au fost organizate, în scopul preluării de 
informaţii de interes, întâlniri de lucru cu reprezentanţi din structurile Direcţiei, precum şi cu 
reprezentanţi ai ONG-urilor şi Primăriilor din judeţ. 

Totodată, la finalul perioadei de referinţă au fost începute demersurile în vederea elaborării 
Planului anual de acţiune pentru anul 2019. 

În domeniul Programelor, proiectelor din aria de asistență socială 
Serviciul Managementul Calităţii, Strategii, Programe şi Relaţia cu ONG a pregătit un 

portofoliu de proiecte de dezvoltare prin accesarea fondurilor europene în cadrul Programului 



„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 19 
 
 

Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale. 

În lista centrelor eligibile pentru închidere prin POR se regăsesc mai multe centre de 
plasament care funcţionează în subordinea DGASPC Braşov, astfel:  

1. Centrul de Plasament „Ghiocelul“ Brădet; 
2. Centrul de Reabilitare Şcolară „Floare de Colţ“ Făgăraş; 
3. Centrul de Reabilitare Şcolară „Albina“ Codlea; 
4. Centrul de Plasament „Aurora“ Codlea; 
5. Centrul de Plasament „Alice“ Codlea; 
6. Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranţa“ Codlea; 
7. Centrul de Plasament „Casa Maria“ Făgăraş; 
8. Centrul de Plasament „Casa Ioana“ Rupea; 
9. Centrul de Plasament Dacia; 
10. Centrul „Sfântul Stelian“ Ghimbav. 

 

Având în vedere că situaţia juridică a terenurilor pe care se intenţiona realizarea acestor 
obiective nu a fost clarificată, nu a fost posibilă demararea procedurilor privind achiziţia de servicii 
de realizare SF-uri. Ca urmare, s-a solicitat includerea acestor sume în lista de investiţii pentru anul 
2019, deoarece nu au putut fi utilizate în anul 2018. Având în vedere că apelul de proiecte a fost 
închis în luna martie 2018, în anul 2018 nu au fost realizate foarte multe activităţi în acest sens. 

Proiecte în parteneriat 
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în calitate de  

lider, a depus proiectul non-competitiv “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor”- în cadrul POCU 2014-2020, în parteneriat cu toate Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului din ţară, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei formă de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.iv – 
Creşterea accesului la serviciile accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi 
servicii sociale de interes general, Obiective specifice: 4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă 
socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme, etc. şi prin îmbunătăţirea nivelului de 
competenţe al profesioniştilor din sistem; 4.14 Creşterea numărului de asistenţi maternali şi sociali la 
nivelul comunităţii. 

 Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a depus, în calitate  
de lider, în parteneriat cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Proiectul 
privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestic – VENUS, în cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi 
combaterea sărăciei, Obiectiv specific: 4.4 Crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate 
de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice (cod serviciu social 8790 CR-VD-III). 

 A fost finalizat obiectivul de investiţii prevăzut în Convenţia de Asociere încheiată 
între Fundaţia SERA ROMÂNIA, U.A.T. Judeţul Braşov şi D.G.A.S.P.C. Braşov, aprobata de 
Consiliul Județean Brașov prin Hot.C.J. nr. 219/26.05.2017, respectiv construirea unei case de tip 
familial cu o capacitate de 16 locuri în cadrul Complexului de Reabilitare Şcolară Brădet. 

 Au fost demarate activităţile pentru realizarea obiectivului de investiţii - construirea  
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unei locuinţe protejate în incinta CS Brădet – prevăzut în Convenţia de asociere între UAT judeţul 
Braşov, DGASPC Braşov şi Asociaţia Episcop Vasile Coman Braşov, aprobata de Consiliul Județean 
Brașov prin Hot.C.J. nr. 218/26.05.2017. 

În domeniul Relaţiei cu ONG 
În ceea ce priveşte convenţiile de colaborare/parteneriatele încheiate la nivelul D.G.A.S.P.C. 

Braşov, Serviciul MCSP elaborează, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov 
convenţiile atribuite, centralizează şi gestionează toate convenţiile/parteneriatele/acordurile încheiate, 
centralizează rapoartele întocmite de serviciul/compartimentul/centrul de plasament în evidenţa 
căruia se află beneficiarii şi rapoartele întocmite de ONG. 

 

3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
Fundaţii/Asociaţii care desfăşoară diverse activităţi cu beneficiarii din evidenţele 

DGASPC Braşov 
– Asociaţia de Servicii Sociale SCUT Braşov; 
– Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională Braşov; 
– Asociaţia Speranţă pentru Copii Braşov; 
– Asociaţia „DICTA” Braşov; 
– Asociaţia „Copiii de Cristal” Braşov;  
– Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” Filiala Braşov; 
– Asociatia “Lindenfeld”; 
– Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov;  
– Asociația „Aici pentru Tine”;  
– Asociația „Catharsis” Braşov;  
– Asociația Filantropică Medical - Creștină "Christiana" Brașov ; 
– Asociația „New Generation Impact” România;  
– Asociația Umanitară „Un Nou Început”;  
– Fundația „Blue Heron”;  
– Fundația „Casa Mea” Prejmer; 
– Asociaţia „Samariteanul Milos”; 
– Asociaţia „Kindernest”; 
– Fundaţia Creştină „Osana”; 
– Fundația „North West România Children's Project”;  
– Fundația pentru „Copiii Abandonați” Ghimbav; 
– Fundația „Stichting Helpt Roemenie”; 
– Fundația „Sunshine” România;  
– Fundaţia “Hospice Casa Speranţei”. 

 
În prezent, D.G.A.S.P.C. Braşov are numeroase colaborări cu fundaţii şi asociaţii, din care 

amintim: 
a. Fundaţia SERA România  

 Proiect privind reintegrarea copiilor proveniţi din centrele de plasament (în perioada 2014 – 
2018) 

 Program privind prevenirea sarcinii nedorite si reducerea numărului de copii abandonaţi (în 
perioada 2013 – 2015); DGASPC Braşov continuă activităţile din acest program 
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 Convenţie de asociere privind construirea unei case de tip familial în incinta CS Brădet 
b. Fundatia Hope 4 Kids Olanda si Fundatia Stichting Helpt Roemenie Olanda 

 Petrecerea vacanţei de vară şi de iarnă a copiilor din sistem în familii din Olanda 
c. Colegiulul Cheltenham College Marea Britanie  

 Organizarea unor activităţi destinate copiilor din CRS Brădet 
d. Asociaţia Episcop Vasile Coman Braşov  

 Convenţie de asociere privind construirea unei locuinţe protejate în incinta CS Brădet 
e. Fundatia Hope Homes for Children România 

 Prevenirea instituţionalizării copilului şi a separării lui de familie 

 Reintergrarea în familiile naturale sau extinse a copiilor instituţionalizaţi 
 
4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 

structurii - Aspecte problematice 
 

 Elaborare plan anual de acţiune 2018 – dificultăţi în colaborarea cu 
serviciile/centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov privind prezentarea de probleme, viziuni, 
propuneri. 

 Întocmirea şi depunerea dosarelor în vederea obţinerii licenţelor de funcţionare 
pentru serviciile furnizate de către D.G.A.S.P.C. Braşov – probleme cu situaţia juridică a spaţiilor, 
lipsa avizelor, a autorizaţiilor sau neconcordanţa unor documente cu situaţiile de fapt – ceea ce a dus 
la neîndeplinirea obiectivelor privind licenţierea tuturor serviciilor sociale furnizate de către  
D.G.A.S.P.C. Braşov. 

 Colaborarea cu AJPIS Braşov – dificultăţi în colaborarea cu serviciile/centrele 
referitoare la îndeplinirea măsurilor şi termenelor stabilite în rapoartele de evaluare în teren şi în 
procesele verbale de control – ceea ce a condus la o colaborare deficitară cu AJPIS Braşov. 

 Elaborarea programelor/scrierea şi implementarea proiectelor în ceea ce priveşte 
dezvoltarea serviciilor sociale – lipsa locaţiilor în care se pot dezvolta servicii sociale, colaborarea 
dificilă cu primăriile din judeţ în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate, lipsa 
personalului specializat şi/sau perfecţionat în domeniul financiar contabil, tehnic şi în cel al 
achiziţiilor publice privind scrierea şi implementarea proiectelor, derularea dificilă a activităţilor 
(întocmire SF, clarificare situatii avize, patrimoniu, etc.) 

 Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate-mediu şi 
de control intern – Colaborarea dificilă cu serviciile/centrele privind elaborarea documentelor 
specifice. 

 Efectuarea auditurilor de calitate – numărul auditorilor interni este insufucient 
pentru auditarea de calitate şi cu respectarea programului anual de audituri. 

 

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 

 Obţinerea calificării de auditor intern ISO a întregului personal din cadrul Serviciului 
Managementul Calităţii, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG; 

 Participarea la cursuri de perfecţionare privind controlul intern managerial a întregului 
personal din cadrul Serviciului şi a tuturor responsabililor de structuri din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Braşov; 
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D. Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii Publice și Evaluare Inițială 
(SCRRPEI) 

 

1. Structura de personal 
 

În prima parte a anului, Serviciul avea în structura sa 9 posturi personal contractual (1 post 
conducere și 8 posturi de execuție).  

Cele 8 posturi de execuție de la nivelul Serviciului erau distribuite astfel: 3 posturi 
Registratură (din care 1 post avea în atribuții și înregistrarea/difuzarea dispozițiilor Directorului 
General), 1 post Secretariat (care avea în atribuții și verificarea și monitorizarea respectării aplicării 
prevederilor OG 27/2002), 2 posturi Informare primară și registratură documente petenți, 1 post 
Comunicare, promovare și respectare aplicare dispoziții Lege 544/2001, 1 post transmitere/primire 
corespondență, multiplicare documente.  

Persoana care ocupa postul de șef serviciu a indeplinit și atribuțiile de purtător de cuvânt al 
instituției.  

La finele anului 2018, structura de personal a Serviciului se prezenta astfel:  
 total posturi: 8; 
 posturi ocupate: 6, din care 5 funcții publice de execuție, un post de execuție 

contractual; 
 posturi vacante: 2, din care un post funcție publică de conducere (ocupat temporar 

prin delegare de un ocupant al unui post de funcție publică de execuție) și un post de funcție 
publică de execuție (temporar vacant prin delegare în vederea evitării unui stări de 
incompatibilitate). 

 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
 

Până la aprobarea organigramei, în noiembrie 2018, s-a reușit acoperirea tuturor atribuțiilor 
Serviciului cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituţiei, prin distribuirea sau 
redistribuirea unor activități către întreg personalul Serviciului, astfel încât beneficiarii noștri să nu fie 
sub nicio formă afectați.  

După 01.11.2018, ținând cont de modificarea structurii Serviciului, s-a procedat la o prioritizare 
a activităților, în așa fel încât să fie asigurate servicii de calitate pe segmentele de Registratură, de 
informare primară a petenților, de expediere a corespondenței și de promovare a serviciilor și 
beneficiarilor noștri.Ținând cont de faptul că activitatea Serviciului se desfășoară în două sedii ale 
instituției, frecvent, au fost înregistrate sincope în ceea ce priveşte îndeplinirea, în condiţii de calitate, 
a atribuţiilor din competenţa structurii. 

În perioada supusă analizei, prin implicarea substanţială a membrilor structurii, au fost 
organizate evenimentele de tradiție ale instituției, care pun în lumină copiii, vârstnicii și personalul 
DGASPC Brașov, astfel: Târgul de Crăciun – ediția a IV-a şi Festivalul Național de Folclor al 
Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“ – ediția a III-a. Totodată, în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, au fost organizate campanii de informare și educare în 
școlile din municipiu, pe teme legate de abuz, violență și drepturi ale copilului. De asemenea, au fost 
diversificate serviciile oferite către beneficiarii care se adresează ghișeului de informații de pe str. 
Apullum nr. 3 și a fost accesibilizat site-ul instituției pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 
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Statistic, activitatea desfășurată de personalulul Serviciului, în 2018, se prezintă astfel: 
 18.440 de persoane care au primit informații primare (17.890 de 

persoane la ghișeul de pe str.Apullum și 550 la ghișeul de pe str. Iuliu Maniu); 
 75.465 de documente înregistrate (377.325 de procesări ale 

documentelor: înregistrare, distribuire, redistribuire,etc.); 
 17.327 documente expediate (14.793 prin poștă, 1.046 prin fax și 1488 

prin email); 
 656.561 de copii realizate după documente pentru dosarele de instanță, 

AJPIS, licențiere, proiecte europene, etc. 
 14.700 de unități arhivistice prelucrate. 

Activitățile pe segmentele de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public, respectiv de aplicare a prevederilor OG 27/2002 privind regimul juridic al 
petițiilor, le găsiți în anexele 3 și 4 la prezentul raport. 

 

3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
 

În anul 2018, personalul Serviciului a colaborat, în vederea realizării unora dintre acțiunile pe 
care le-a conceput și implementat, cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Universitatea 
„Transilvania“ Brașov, Palatul Copiilor și Elevilor, Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical 
din România, Asociația Națională a Profesioniștilor în Informare Turistică din România, etc. 

Acțiunile organizate au vizat promovarea beneficiarilor noștri și a serviciilor pe care le oferă 
DGASPC Brașov. (Vezi Anexa 5 – proiecte realizate în 2018 și Anexa 6 – Planul de promovare 
pentru anul 2019) 

 

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 

 Specificul activității desfășurate la nivelul Serviciului și faptul că activitatea este 
dispersată în cele două sedii ale instituției, la care se adaugă subdiminuarea numărului de posturi, a 
făcut și face în continuare ca activitatea Serviciului să fie serios perturbată.  

 Începând cu luna mai 2018, ocupantul unuia din posturile de la Registratură s-a 
pensionat, atribuțiile acestuia fiind preluate, prin rotație, de șeful de serviciu, respectiv de către 
personalul structurii.   

 După aprobarea noii organigrame, structura Serviciului s-a modificat, numărul de   
posturi fiind diminuat de la 9 la 8 (1 de conducere și 7 de execuție), fără ca atribuțiile din ROF să fie 
diminuate, din contră, au apărut noi astfel de atribuții (de ex. GDPR). Două persoane care își 
desfășurau activitatea în cadrul Serviciului au fost mutate în alte structuri, fiind adus în Serviciu un 
post de consilier juridic, deși structura nu are activitate în instanță. Ca urmare a modificărilor aduse la 
structura de personal, activitatea de secretariat pentru cabinetul conducerii instituţiei a rămas 
descoperită, iar ghișeul de informații de la sediul de pe str. Iuliu Maniu și un punct de registratură s-
au închis, afectând în primul rând beneficiarii. Astfel, au fost redistribuite atribuțiile pe parte de 
registratură a funcționarului de la ghișeul de informații de pe str.Iuliu Maniu, iar pe perioada 
concediilor a fost închis temporar și ghișeul de informații de pe str. Apullum. Precizăm că toate 
aceste întreruperi au creat nemulțumire atât în rândul angajaților DGASPC Brașov, cât mai ales în 
rândul beneficiarilor. 

 
 

 



„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 24 
 
 

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 

 Pentru remedierea problemelor susmenționate, am regândit și redistribuit atribuțiile de 
serviciu personalului existent din cadrul structurii, inclusiv cumul de atribuții, însă această variantă de 
rezolvare nu reprezintă o soluție decât pe termen scurt, supraglomerarea angajaților ducând, în timp, 
la epuizare fizică (coroborată cu o creștere a ratei concediilor medicale) și la efectuarea defectuoasă 
a sarcinilor de serviciu (cu efect direct în activitatea instituției).  

 Pentru a asigura continuitatea în desfășurarea activității și a evita sincopele de orice fel 
în activitate este necesară, în regim de urgență, completarea structurii de personal, prin ocuparea 
posturilor vacante la acest moment și prin mărirea schemei de personal cu încă două posturi de 
personal contractual. 

În ceea ce privește propunerile de activități care să se desfășoare la nivelul Serviciului, 
menţionăm: 

 realizarea de pliante de promovare pentru centrele/complexurile de servicii care nu au 
fost cuprinse în planul pe 2018; 

 continuarea organizării evenimentelor de tradiție (ediția a IV-a a Festivalului Național 
de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“, ediția a V-a a Târgului de Crăciun, 
Sărbătoarea Copilului cu Sindrom Down, Sărbătoarea Zilei Internaționale a Bastonului Alb, 
Sărbătoarea Zilei Internaționale a Educației Nevăzătorilor, „Zilele Drepturilor Copilului“ etc); 

 Accesibilizarea zonei ghișeelor de pe str. Apullum pentru persoanele cu deficiențe  
de vedere; 

 Atestarea unui angajat al Serviciului ca interpret mimico-gestual. 
 

E. Compartimentul Audit 
 

1. Structura de personal   
Compartimentul Audit a funcţionat în perioada supusă analizei cu un total de două funcţii 

publice.  
În luna decembrie 2018, un auditor a părăsit structura de audit prin transfer la o altă entitate 

publică. Această situație a generat o rată de fluctuație a personalului de execuție de circa 50%, care 
poate genera eventuale riscuri şi consecinţe negative, respectiv nerespectarea prevederilor legale 
specifice auditului public intern (Legea nr. 672/2002 rep. şi HG nr.1086/2013). 

 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
 

Activitătile desfăşurate de către personalul Compartimentului, în perioada analizată, au fost 
derulate conform Planului Anual de Audit Public Intern, aprobat de către conducerea DGASPC, 
respectiv: 

 Verificarea financiar-gestionară a patrimoniului de la: C.S.R. „Cristian”, C.S. 
Tărlungeni, C.S. Săcele, C.S.S. Ghimbav, C.S. Hărman, C.S. Piatra Craiului, sediul DGASPC 
Braşov, C.Z. „Rază de Lumină”, C.S. Brădet, C.P. „Casa Ioana” Rupea, C.S. Făgăraș, C.S. „Măgura” 
Codlea, C.P. „Azur” Victoria, C.P.V. „Castanul“ Victoria, C.P. Dacia, C.S. Timiș, CRRPH „Canaan” 
Șercaia; 

 Auditarea modului de organizare, programare şi respectare a graficelor de lucru la 
nivelul C.S.R. „Cristian”, C.S. Tărlungeni, C.S. Săcele, C.S.S. Ghimbav, C.S. Hărman, C.S. Piatra 
Craiului, C.Z. „Rază de Lumină”; 
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 Evaluarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul DGASPC 
Braşov;  

 Planificarea activităţii de audit public intern pe anul 2019, la nivelul DGASPC Braşov; 
 Raportarea activităţii de audit public intern, aferente anului 2018, la nivelul DGASPC 

Braşov. 
 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 
 

Dificultăţile întâmpinate pe parcursul anului 2018 au fost: 
 Imposibilitatea de acoperire în întregime a sferei auditabile pe o perioada de 3 ani, fapt datorat 

subdimensionarii Compartimentului, din punct de vedere al resursei umane; 
 Neimplementarea în totalitate a recomandărilor formulate; 
 Accesul limitat la pregătirea profesională continuă a auditorilor, conform Legii nr.672/2002 

rep. (15 zile de pregătire profesională/an). 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 

Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern se vor avea în vedere următoarele: 
 Pentru creşterea gradului de acoperire a sferei auditabile de la nivelul instituţiei, la elaborarea 

viitoarei organigrame se va propune suplimentarea numărului de posturi de auditori; 
 Întărirea autorităţii compartimentului de audit, având consecinţă eliminarea gradului 

recomandărilor neimplementate sau parţial implementate; 
 Alocare bugetară suficientă pentru asigurarea unei pregătiri profesionale anuale de minim 15 

zile/auditor conform prevederilor legale specifice auditului public intern.  
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III. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN SUBORDINEA 
DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA COPILULUI 

 

A. Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune 
Socială (inclusiv Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului) 

 

1. Structura de personal 
Anterior modificării structurii organizatorice, la 01.11.2018, în cadrul Direcţiei a funcţionat 

Serviciul Monitorizare, ce avea în componenţă şi Comisia pentru Persoane Adulte cu Handicap, cu un 
total de 11 posturi. Ulterior, structura s-a transformat în birou, cu 5 posturi publice de execuţie şi 1 
post funcţie publică  de conducere.  

 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
În anul 2018, personalul din cadrul Serviciului/Biroului a desfăşurat următoarele activităţi: 
 au analizat şi introdus în baza de date dosarele primite de la Serviciul Evaluare 

Complexă, au redactat certificatele de încadrare în grad de handicap pentru copii, le-au multiplicat, 
ştampilat şi transmis Serviciului Prestaţii-Plăţi, AJPIS Braşov şi persoanelor în cauză; 

 au preluat solicitări de la persoane fizice privind desfăşurarea de activităţi de 
voluntariat şi a încheiat contracte în acest sens (77 voluntari), a monitorizat vizitele efectuate în  
serviciile sociale din subordinea DGASPC Braşov sau în serviciile specializate ale instituţiei (442 
vizitatori), a monitorizat activităţile de practică desfăşurate de studenţii Universităţii „Transilvania” 
din Braşov (14 studenţi); 

 au  desfăşurat, conform procedurilor, activităţile specifice de secretariat la Comisia 
pentru Protecţia Copilului (CPC), redactând 114 hotărâri și 25 atestate pentru asistenţi maternali 
profesionişti (AMP). De asemenea, s-au desfăşurat activităţi de reprezentare a CPC în instanţă, pentru  
cauze în care hotărârile de încadrare în grad de handicap au fost atacate de beneficiari; 

 până la 01.11.2019, au desfăşurat activităţi specifice la secretariatul Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH). În perioada analizată, au fost emise 4996 
certificate de încadrare în grad de handicap pentru persoane adulte şi 11 decizii de instituţionalizare. 
Medicul angajat, care este şi preşedintele CEPAH, a gestionat şi depus la Consiliul Judeţean Braşov 
puncte de vedere la contestaţii formulate de către 87 de beneficiari; 

 au fost introduse în baza de date specifică copiilor toate hotărârile/sentinţele 
civile/dispoziţiile în regim de urgenţă/notele de constatare emise permanent pe parcursul anului 2018. 
Astfel, au fost introduse în baza de date proprie a DGASPC Braşov 494 dispoziţii în regim de 
urgenţă, 438 sentinţe civile, 114 hotărâri ale CPC şi 96 note de constatare;  

 au fost întocmite lunar, trimestrial sau anual analize şi raportări ce au fost transmise 
către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi AJPIS Braşov; 

 a fost întocmită documentaţia specifică pentru deschiderea de conturi bancare 
beneficiarilor minori, intraţi în sistemul de protecţie rezidenţial (36 conturi noi); 

 a fost actualizată permanent baza de date pentru persoane adulte cu handicap 
(programul SeeSoft D-Smart). În acest sens, au fost introduse toate cererile prin care persoanele cu 
handicap au solicitat acordarea indemnizaţiei sau angajarea unui asistent persoanal (s-au procesat   
2503 cereri-acorduri); 
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 au fost întocmite lunar, trimestrial sau anual analize şi raportări ce au fost transmise 
către Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi, Casa Judeţeană de Pensii Braşov, 
respectiv Casa Judeţeană pentru Asigurări de Sănătate Braşov; 

 s-au purtat discuții și s-au oferit îndrumări peroanelor cu atribuții în asistența socială 
de la nivelul autorităților locale, în ceea ce privește facilitarea accesului la un loc de muncă și 
incluziunii sociale pentru tinerii cu handicap şi persoanele aflate în dificultate, confruntaţi cu riscul 
excluderii profesionale şi sociale; 

 în luna noiembrie a fost demarat procesul de revizuire a tuturor procedurilor specifice 
Serviciului/Biroului. 

Pe segmentul de voluntariat, în 2018, în centrele DGASPC BRAȘOV s-au realizat activități 
de voluntariat cu 77 persoane, au fost în practică 14 studenți și au făcut vizite 442 persoane. Au 
fost elaborate și diseminate procedurile operaționale cu privire la activitatea de voluntariat (PO-123) 
și la activitatea de practică a studenților (PO-125), fiind în etapa de revizuire procedura operațională 
cu privire la accesul vizitatorilor în centrele DGASPC Brașov (PO-76). 

3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
 

 Potrivit protocoalelor, s-a colaborat bine cu ANPDCA, ANPD, CAS Brașov, CJP 
Brașov, AJPIS Brașov, însă mai greu cu unele primării din judeţ. 

 Colaborare bună a fost cu persoanele fizice/membrii ONG-urilor care au dorit să  
viziteze centrele sociale din subordinea Direcţiei.  

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 

 Colaborarea deficitară cu unele primării din judeţul Braşov în activitatea de colectare a  
datelor specifice. 

 Creșterea constantă a numărului de persoane cu dizabilități și a numărului de persoane 
care doresc să desfașoare activități de voluntariat determină creșterea constantă a volumului de 
muncă. 

 Realizarea de activități de relații cu publicul (fizic și telefonic) a dus la perturbarea 
activității de bază a structurii. 

 Desfăşurarea activităţii într-un sediu diferit de cel central, fapt care implică deplasări  
frecvente între cele două sedii și întreruperi în activitate. 

 Baza materială a structurii (aparatura electronică) este veche, cu risc crescut în ceea ce 
priveşte  pierderea  datelor (baza de date copii fiind din 1998 „Fişa Copilului” ).  

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 

 Aprobarea achiziţionării a cel puţin două computere, necesare  transferului  bazei de 
date copii de pe computerele vechi.  

 Aprobarea efectuării de cursuri de perfecționare pentru personalul angajat din cadrul 
Biroului, cu prioritate ECDL. 

 Aprobarea și achiziționarea unui software performant pentru bazele de date gestionate 
la nivelul structurii. 

 Întărirea colaborării cu primăriile din judeţ, prin adrese de solicitare și transmiterea 
modificărilor metodologice. 

 Finalizarea procesului de revizuire a procedurilor operaţionale. 



„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 28 
 
 

 Crearea unui post în cadrul Biroului pentru a asigura necesarul de personal al 
secretariatului C.P.C. 

 Realizarea unor interviuri de selecţie  a  voluntarilor pentru eficientizarea  şi orientarea  
lor în funcţie de priorităţi. Este nevoie de voluntari care să lucreze unu la unu cu beneficiarii cu nevoi 
speciale sau tulburări de comportament, cât şi voluntari care vor lucra cu grupe de beneficiari la 
meditaţii, efectuarea temelor şi activităţi de dezvoltare personală, respectiv pregătirea diferitelor 
evenimente din viaţă.  
 

B. Biroul de Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială și Telefonul de 
urgență 

 

1. Structura de personal 
Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială și Evaluare Inițială (SIRUASEI) 

a funcționat ca serviciu în cadrul DGASPC Brasov în perioada 01.01.2018 – 01.11.2018, cu 7+1 
angajați (5 funcționari publici – un post de referent suspendat momentan (creșterea copilului), 1 
angajat contractual și 1 șef serviciu).  

Din 01.11.2018, Serviciul s-a transformat în Biroul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în 
Asistență Socială și Telefonul de Urgență (BIRUASTU) cu 6+1 angajați (5 funcționari publici de 
execuție  – un post de referent suspendat, și 1 funcție publică de conducere - șef birou). 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
În perioada analizată, specialiștii din cadrul Serviciului/Biroului au instrumentat 761 cazuri - 

sesizări înregistrate cu privire la situaţia unor copii sau adulţi aflaţi în situaţie de risc sau în diferite 
situaţii care au necesitat sprijin de specialitate.  

Activităţile specifice desfăşurate au vizat următoarele demersuri: 
 realizarea evaluării inițiale, analiza documentelor/informațiilor primite/obținute 

referitoare la cazul sesizat; 
 contactarea Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) de domiciliu a copiilor 

pentru obținerea de informații suplimentare despre caz; 
 deplasarea pe teren, în regim de urgenţă, în echipă, la toate cazurile sesizate cu situaţii 

ce pun în pericol iminent viaţa copilului;  
 întocmirea dosarului cazului (rapoarte de vizită, rapoarte de consiliere, rapoarte de 

discuție, note de întâlnire, declarații, rapoarte de întâlnire copil-familia biologică, rapoarte de 
evaluare inițială a situației copilului, evaluări psihologice, adrese către alte servicii din cadrul 
DGASPC, întâlniri ale echipei multidisciplinare, adrese către diverse instituții etc); 

 preluarea în regim de urgență a minorului aflat în situație ce pune în pericol iminent 
viața acestuia și întocmirea dispoziției de plasament în regim de urgență; 

 referirea cazului către SPAS, atunci când s-a stabilit că minorul se afla în situaţie de 
risc de violență în familie; 

 referirea cazului către alte instituții atunci când semnalarea este nejustificată. 
 

În anul 2018, pentru 59 copii a fost stabilită măsura de protecție specială - plasament în regim 
de urgență. Pentru aceștia au fost întocmite 62 de dispoziții de plasament în regim de urgență, astfel :  

 28 de dispoziții plasament în regim urgență (21 la C.P.R.U. „Domino” Codlea, 2 la 
C.P. „Speranța“ Codlea, 1 la C.S Bradet, 3 la Centrul „Sf. Stelian“ și 1 la Centrul maternal „Casa 
Mamei” Săcele – cuplul mamă - copil); 
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 27 de dispoziții de plasament în regim de urgență la AMP (17 cazuri sesizate de 
unitățile sanitare, 10 copii preluați din familia biologică, 1 caz sesizat de Direcţia de Asistenţă Socială 
(DAS) Brașov, 1 caz sesizat de DGASPC București, 2 cazuri de copii preluați de la un AMP la alt 
AMP); 

 4 dispoziții plasament în regim de urgență la o familie/persoană de plasament; 
 3 dispoziții plasament în regim de urgență au fost revocate; 
 59 de rapoarte de evaluare inițială (REI) întocmite, precum și alte documente (adrese 

către instituții, rapoarte de vizită, note de discuții/telefonice etc) necesare preluării copiilor în regim 
de urgență.   

În anul 2018 au fost sesizate de către unitățile sanitare din județul nostru 39 de cazuri de minori  
părăsiți în  unități  sanitare, pentru care specialiștii din cadrul Serviciului/ Biroului au intervenit în 
vederea prevenirii separării copilului de familia sa, astfel : 

 deplasarea pe teren, în regim de urgenţă, în echipă, la domiciliul mamei sau familiei 
extinse a copilului părăsit în maternitate/unitatea sanitară cu scopul realizării consilierii, informării, 
căutarii rudelor care ar putea ajuta mama/familia pentru integrarea copilului în familie și prevenirea 
instituționalizării; 

 contactarea SPAS de domiciliu a copilului pentru obținerea de informații suplimentare 
despre caz și eventual sprijin oferit mamei; 

 realizarea evaluării inițiale a situației minorului; 
 întocmirea dosarului cazului; 
 preluarea în regim de urgență a copilului părăsit în maternitate/unitatea sanitară și 

întocmirea dispoziției de plasament în regim de urgență; 
 referirea cazului către SPAS atunci când minorul a putut fi externat în familie, pentru a 

fi monitorizat conform legislației în vigoare.  
 

Astfel, cele 39 cazuri minori părăsiți în unități sanitare sesizate au fost astfel soluționate:  
 15 copii cu dispoziție de plasament în regim de urgență la AMP; 
 2 copii cu dispoziție de plasament în regim de urgență la C.P. „Speranța” Codlea; 
 1 copil cu dispoziție de plasament în regim de urgență la Centrul maternal „Casa 

Mamei” Săcele (mamă minoră cu nou-născut); 
 3 copii cu dispoziție de plasament în regim de urgență la C.P.R.U. „Domino” Codlea; 
 15 copii care au fost externați în familia lor; 
 3 cazuri aflate încă în lucru la sfârșitul anului 2018 (1 copil are greutatea foarte mică 

și probleme de sănătate, astfel că d.p.d.v. medical nu putea fi încă externat din spital, 1 copil nu avea 
întocmite actele conform legii, 1 copil era internat la spital în alt județ – caz în lucru cu alt județ).  

 

În perioada supusă analizei, unitățile sanitare din județul nostru au sesizat către instituția 
noastră 7 cazuri de mame minore, dintre care:  

 5 mame minore au revenit în cadrul familiei (care le-au oferit tot sprijinul, alături de 
comunitatea locală, cu o excepție - un minor a fost dus cu dispoziție de plasament în regim de 
urgență la C.P. „Speranța” Codlea); 

 o mamă minoră cu nou-născutul său a mers la Centrul Maternal “Casa Mamei” Săcele;  
 o mama minoră cu nou născutul – era caz aflat în lucru cu alt județ, la sfârșitul anului 

2018. 
 

 În 2018, s-au înregistrat 30 solicitări de repatriere a minorilor din diferite țări, astfel: 
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  6 minori au revenit în țară împreună cu familia; 
 un copil a fost repatriat de către autoritățile austriece și preluat de familia biologică; 

 pentru 2 minori a fost instituită măsura de protecție specială (plasament în familia 
extinsă); 

 pentru 3 copii s-a solicitat doar evaluarea situației familiei lor, în țară; 
 18 minori nu au revenit încă în țară. 
 

Printre activităţile desfăşurate de personalul Serviciului/Biroului menţionăm: 
 consilierea de specialitate pentru cazurile care necesită consiliere telefonică, dar și 

pentru persoanele care se adresează direct instituției;  
 intervenția de specialitate în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri; 
 îndrumarea metodologică a reprezentanților serviciului public de asistență socială de la 

nivel local în activitatea lor curentă de identificare și evaluare a copilului și familiei acestuia, precum 
și în activitatea de planificare și monitorizare a intervenție concrete pe cazurile aflate în lucru; 

 menținerea legăturii cu unitățile de poliție şi intervenţia în echipă interinstituțională; 
 elaborarea și transmiterea periodică a datelor statistice de la nivel județean privind 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, violență asupra copilului la Biroul Monitorizare, pentru 
a fi incluse în fișa trimestrială de informare a Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 

 participarea la audierile minorilor care nu au reprezentant legal, la solicitarea IPJ 
Brașov, Tribunalului pentru Minori și Familie, respectiv Judecătoriei Brașov etc.(s-a participat la 
153 audieri);  

 realizarea de evaluări psihologice la diferiți minori – victime, agresori, martori, la 
solicitarea scrisă a Poliției, Judecătoriei şi Parchetului (au fost realizate 17 evaluări  psihologice). 
  
Tipuri de abuz în ultimii 2 ani:  

An 

Tipuri de abuz (conf sesizării) 

fizic emoțional sexual neglijare 
părăsiți în 

unități 
sanitare 

exploatare 
prin muncă 

exploatare 
sexuală 

exploatare 
ptr comitere 
infracțiuni 

2017 37 29 6 154 41 12 2 0 

2018 28 2 2 171 39 6 0 0 
 

     Referitor la situația statistică de mai sus putem constata faptul că a crescut incidența cazurilor de 
neglijare a minorilor, cazuri în care intervenția comunității locale (serviciul public de asistență 
socială) se impune cu necesitate și cu celeritate.  
     Astfel, putem aprecia că este imperios necesar ca în fiecare comunitate să se dezvolte servicii 
sociale (cu specialiști) care să lucreze cu copiii, dar și cu familiile acestora în vederea prevenirii 
situațiilor de neglijare, abuz, exploatare a copiilor, în vederea prevenirii părăsirii copiilor în unitățile 
sanitare, în vederea prevenirii preluării în sistemul de protecție a copiilor, în vederea informării și 
consilierii părinților și copiilor acestora. 

Iar la nivel de DGASPC Brașov apreciem necesară dezvoltarea de servicii sociale specializate 
care să gestioneze situațiile mai complexe, de o gravitate mai mare (violență gravă asupra copilului, 
management de caz în situații de violență asupra copilului, consiliere psihologică acordată copilului 
și familiei sale). 
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3.Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a structurii - 
Aspecte problematice 

 ofertă redusă de servicii sociale la nivelul comunității locale în aproape tot județul, 
lipsa mare de specialiști la nivel local – SPAS/DAS municipii și orase, servicii sociale din comune, 
astfel încât foarte multe cazuri sunt direcționate sau se adreseaza direct DGASPC Brașov;   

 creşterea numărului de solicitări de participare la audieri minori din partea diferitelor 
secții de poliție urbană și rurală, poliția TF, poliția municipiului,  BIC, SIC, Parchet,  Tribunal, 
Judecătorie, îndeosebi în afara programului de lucru (chiar și noaptea) și un timp foarte scurt pentru 
intervenție;    

 personal insuficient în cadrul Biroului de Intervenție în Regim de Urgență (6+1) – 
postul temporar vacant nu a fost ocupat prin concurs în cei doi ani. Reducerea numărului de angajati 
din cadrul Serviciului și transformarea acestuia în Birou, dar și suplimentarea atribuțiilor (fără însă a 
repartiza și noi angajați) a condus la apariția de întârzieri în întervenție sau în soluționarea cazurilor, 
în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, imposibilitatea de a interveni pe unele cazuri în timp scurt, 
deplasarea pe teren cu dificultate sau cu întârziere; 

 unele cazuri de minori au rămas suspendate, fără a fi gestionate conform legislației în 
vigoare (situații de violență asupra copilului, fără ca acesta să fie preluat din mediul familial, care 
trebuie gestionate conform metodei managementului de caz), deoarece conform noii organigrame și 
atribuțiilor din ROF nu se mai asigură management de caz în situații de violență asupra copilului; 

 sesizări tot mai multe și mai variate de copii cu comportament deviant pentru care nu 
se pot găsi soluții legale de intervenție, deoarece atribuția este a comunității/DAS/SPAS, dar acestea 
nu dispun de specialiști; 

 lipsa Echipei mobile de intervenție din cadrul Telefonului Copilului/de Urgență, ai 
cărei specialiști (asistent social, psiholog, șofer) să poată interveni în situațiile de urgență 24 de ore 
din 24. Specialiștii din cadrul echipei mobile ar putea să participe și la audierile minorilor realizate 
după ora 16; 

Referitor la Telefonul Copilului, acesta funcționează, cu precizarea însă că Echipa mobilă încă 
nu a fost constituită în integralitatea ei. Astfel, la nivelul DGASPC Brasov, conform organigramei, 
Telefonul Copilului (și Echipa mobilă din cadrul său) este cuprins în cadrul Complexului de servicii 
“Măgura”  Codlea. În Echipa mobilă sunt prevăzute 9 posturi (3 asistenți sociali, 3 psihologi și 3 
șoferi), care au fost scoase la concurs, dar nu au fost ocupate. În prezent se fac demersuri pentru 
constituirea acestei Echipe mobile și mutarea ei (împreună cu Telefonul Copilului) la Brașov, pentru 
a se putea realiza intervenția mai rapid pe cazurile sesizate și 24 de ore din 24. 

 lipsa unei baze de date informatice privind cazurile aflate în evidența instituției (în 
ultimii 20 de ani de existență ai instituției), unele dintre aceste cazuri revenind în atenția instituției la 
un interval de timp, iar datele mai vechi fiind greu de accesat (nu se știe cine a mai lucrat pe caz, ce 
intevenție s-a efectuat, cum a fost gestionat cazul etc.); 

 insuficiente locuri în cadrul Centrului maternal „Casa Mamei” Săcele, în contextul în 
care apar tot mai multe solicitări; 

 lipsa unor locuri în regim de adăpost în cadrul CPRU „Domino” Codlea sau 
dezvoltarea serviciului la nivelul comunității (pentru copiii străzii/ copii cu comportament delincvent 
- care au fost aduși în repetate randuri în centru și sunt externați a doua/ treia zi de către părinți, 
deoarece părinții nu au putut fi găsiți la momentul identificării copilului de către poliție și pentru 
copiii aflați cu măsură de protecție pe raza altor județe); 
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 lipsa unor locuri în regim de adăpost în cadrul Centrului pentru victimele violenței 
domestice/ Centrului maternal; 

 lipsa unui centru de primire în regim de urgență pentru adulți sau în regim de adăpost, 
la nivelul comunităților; 

 insuficiente Convenții/Protocoale de colaborare cu instituții abilitate/ONG-uri, în mod 
deosebit cu poliția, evidența informatizată a persoanei; (precizăm faptul că este încă în stadiu de 
discuții protocolul cu poliția referitor la intervenția în situații de urgență (intervenția echipei mobile), 
la participarea unui reprezentant al DGASPC Brașov la audierea minorilor (victime minori, martori 
minori, inculpat minor, suspect minor – la diferite ore din zi și noapte, având în vedere că sunt 
minori), la găzduirea într-un centru al DGASPC Brașov a minorilor, pe perioada cercetării lor de 
către organele de poliție. Iar cu Direcția Județeană de Evidență Informatizată a Persoanei sunt 
necesare clarificări privind solicitările scrise/ adresele angajaților DGASPC Brașov privind datele de 
identificare pentru copiii și familiile lor (părinți, frați, surori și celelalte rude până la gradul IV). 
Toate aceste date pe care le solicităm sunt absolut necesare în dosarele minorilor pe care le 
instrumentăm. Angajații DGASPC Brașov se deplasează pe teren pentru a verifica situațiile sesizate, 
pentru a contacta rudele copiilor, dar adesea acestea nu au acte de identitate, nu-și cunosc toate 
rudele, nu au datele de identificare ale rudelor lor, nu mai mențin legătura cu rudele lor, astfel că 
suntem în imposibilitatea de a contacta aceste rude și de a întocmi documentele în conformitate cu 
realitatea, de a depune în instanță documente cu date reale, confirmate de instituții abilitate). 

 logistica insuficientă (auto pentru intervenții urgente) și echipament informațional 
(unele PC cu grad ridicat de uzură) pentru buna desfășurare a activității Biroului; 

 spațiu total neadecvat pentru desfășurarea activității (într-un singur birou funcționăm 
acum 3 servicii, este zgomot permanent, sună telefoanele, nu se poate aerisi suficient, adesea este 
foarte frig, nu avem spații adecvate consilierii beneficiarilor, discuțiilor putate cu aceștia etc.).  

4.Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 Înființarea Echipei mobile de intervenție din cadrul Telefonului Copilului (cu personal 

corespunzător, conform legii), în cel mai scurt timp posibil și funcționarea ei – într-o locație în 
municipiul Brașov; 

 Achiziționarea unui software în care să fie cuprinse toate cazurile care s-au adresat 
instituției/s-au aflat în evidența instituției în ultimii ani; 

 Suplimentarea cu personal calificat a Biroului și transformarea lui în Serviciu, având 
în vedere atribuțiile din ROF, diversitatea și multitudinea cazurilor sesizate/repartizate; 

 Asigurarea unui spațiu adecvat ca și birou și dotarea cu echipamentul informațional 
necesar; 

 Gestionarea mai eficientă a mijloacelor de transport ale instituției; 
 Mutarea C.P.R.U. din Codlea într-o locație din municipiul Brașov, pentru 

eficientizarea intervenției; 
 Înființarea (în colaborare cu parteneri) unui centru cu destinația de adăpost în 

municipiul Brașov (în care să beneficieze de cazare, temporar, copiii străzii, copii găsiți fără 
reprezentant legal, copii care sunt cercetați de poliție, copii găsiți fără reprezentant legal și care 
ulterior pot veni după ei în 3-4 zile, copii cu comportament delincvent etc.); 

 Identificarea unei locații pentru Centrul maternal, cu o capacitate mai mare; 
 Asigurarea managementului de caz pentru situațiile de violență asupra copilului. 
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C. Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial 
1. Structura de personal 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018, a fost aprobată noua 
organigramă a D.G.A.S.P.C. Braşov, iar Serviciul Management de Caz Rezidenţial (pentru perioada 
01.01.2018–31.10.2018) a devenit Serviciul Management de Caz Copii Rezidenţial. 

a) Serviciul Management de Caz Rezidenţial a avut în structură trei compartimente cu 
un total de 16 posturi, 1 funcţie publică de conducere și 15 funcţii de execuţie (zece funcţii publice de 
execuţie, din care: unul temporar vacant, trei vacante, o persoană delegată la Serviciul Evaluare 
Complexă (SEC) şi cinci posturi de natură contractuală, din care unul temporar vacant). În perioada 
analizată au fost ocupate 11 posturi, iar o persoană a fost delegată de la SEC. Astfel în cadrul 
structurii au funcţionat: 

 Compartimentul Asistenţă Persoane Vârstnice; 
 Compartimentul Management de Caz pentru Adulţi cu Dizabilităţi şi Monitorizare 

Servicii Sociale; 
 Compartimentul Management de Caz pentru Copil. 

 

Precizăm că, în perioada 20.02.2018–17.09.2018, unul dintre angajați a lipsit, fiind spitalizat şi 
apoi a beneficiat de concediu medical şi concediu de odihnă, iar din data de 07.09.2018, unei angajate 
i-a fost aprobat concediu fără plată pentru o perioadă de 18 luni. Totodată, o angajată a beneficiat de 
concediu fără plată în perioada 23.07.2018 – 07.09.2018. 

b) Serviciul Management de Caz Copii Rezidenţial are în structură 12 posturi, 1 funcţie 
publică de conducere şi 11 funcţii de execuţie (zece funcţii publice de execuţie, din care: trei 
temporar vacante și un post de natură contractuală).  
 

2. Activităţi desfăşurate de personalul Serviciului în 2018 
 

 În perioada 01.01.2018–31.10.2018, în atenţia Serviciului Management de Caz 
Rezidenţial au intrat de 58 cazuri noi – beneficiari copii, 37 cazuri noi – beneficiari adulţi (24 
solicitări de instituţionalizare în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Castanul” Victoria şi 13 
solicitări de instituţionalizare în Complexul de Servicii Timiş), iar 4 cupluri mamă-copil au solicitat 
admiterea în Centrul Maternal (în anul 2018, 3 cupluri mamă-copil au părăsit Centrul Maternal).  

 În perioada analizată, personalul Serviciului a desfăşurat activităţi specifice care, 
statistic se prezintă astfel: 
 31de plasamente în centre; 
 41 revocări măsură de protecţie pentru tinerii peste 18 ani din centrele de plasament; 
 17 reintegrări din centre de plasament şi 4 plasamente familiale din centre; 
 97 de dosare depuse în Instanţă pentru instituirea/modificarea unor măsuri de protecţie; 
 50 de dosare depuse pentru Comisia pentru Protecţia Copilului; 
 5 dosare depuse pentru deschiderea procedurii de adopţie; 
 294 de note de întâlnire cu echipa multidisciplinară din centre şi responsabilul de caz prevenire 

din primării, respectiv 58 de dispoziții de numire manager de caz din primării; 
 538 de note de întâlnire cu copilul/tânărul din centrele de plasament; 
 479 de planuri individualizate de protecţie întocmite/revizuite; 
 318 referate şi dispoziţii de numire/schimbare manager de caz; 
 22 de dispoziții de delegare de atribuții de la manager de caz la responsabilul de caz din CP/CS. 

De asemenea, personalul structurii a fost implicat în derularea următoarele activităţi curente:  
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 a instrumentat cazurile conform metodei managementului de caz și a întocmit documentele 
necesare pentru instituirea/modificarea/încetarea de măsuri de protecție specială – plasament la 
servicii de tip rezidențial; 
 a evaluat/reevaluat periodic situaţia beneficiarilor pentru a evidenţia evoluţia şi modul de 
integrare a acestora în cadrul serviciilor rezidenţiale; 
 a întocmit rapoarte trimestriale de monitorizare în cazul copiilor aflaţi în plasament la diverse 
fundaţii sau organizaţii neguvernamentale pentru 91 copii, acestea fiind ulterioar transmise către 
AJPIS Braşov; 
 a coordonat metodologic şi a monitorizat lunar activitatea desfăşurată în toate serviciile 
sociale din subordinea DGASPC Braşov; 
 au fost organizate două întâlniri la sediul Direcţiei cu asistenţii sociali şi psihologii din centre; 
 a fost organizată o întâlnire la sediul Direcţiei cu toţi preşedinţii Consiliilor Copiilor din 
CP/CTF pentru cunoaşterea opiniilor acestora privind activităţile desfăşurate în centre şi alegerea 
unei noi conduceri la nivelul acestora. 

  

 În perioada 01.11.2018–31.12.2018, în atenţia Serviciului Management de Caz Copii 
Rezidenţial au intrat 7 cazuri noi – beneficiari copii și 1 solicitare din partea unui DGASPC pentru 
efectuare unei anchete sociale în vederea reevaluării situaţiei familiale.  

Statistic, activităţile desfăşurate se prezintă astfel: 
 4 plasamente în centre de plasament (DRU/SC); 
 5 revocări de măsură de protecţie pentru tinerii peste 18 ani din Centre de Plasament; 
 3 reintegrări din centre de plasament; 
 5 dosare depuse pentru Instanţă; 
 1 dosar depus pentru CPC; 
 64 de note de întâlnire cu echipa multidisciplinară din centre şi responsabilul de caz 

prevenire din primării; 
 56 de note de întâlnire cu copilul/tânărul din centrele de plasament; 
 21 de planuri individualizate de protecţie întocmite/revizuite; 
 93 de referate şi dispoziţii de numire/schimbare manager de caz; 
 11 dispoziții de delegare de atribuții de la manager de caz la responsabilul de caz din 

CP/CS. 
3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
 Au fost organizate două întâlniri la sediul DGASPC Braşov cu responsabilii de caz 

prevenire din primăriile din judeţ. 
 Au fost întocmite convenții de colaborare cu următoarele instituţii/organizaţii: 
 Schaeffler România (întâlniri cu tinerii din centrele de plasament cu scopul consilierii 

în direcţia învăţământ profesional dual SPGK, grup ţintă: elevi clasa a VII-a, a VIII-a şi tineri peste 
18 ani, precum și organizarea de vizite informative în Centrul de Formare Profesională de la sediul 
Schaeffler România); 

 Penitenciarul Codlea, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov – Biroul de Analiză 
și Prevenire a Criminalității, Societatea Agricolă ,,SPICUL” din Ghimbav, Biserica Ortodoxă ,,Sfânta 
Treime” din Ghimbav (pentru beneficiarii Centrului ,,Sf. Stelian” din Ghimbav); 

 Fundaţia ,,Inimă pentru Inimă” din Râmnicu Vâlcea (pentru beneficiarii C.S. Brădet); 
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 Universitatea „Transilvania” din Braşov (pentru realizarea proiectului ,,Terapiile 
asistate de cai – noi metode de creştere a calităţii vieţii copiilor cu nevoi sociale şi educaţionale 
speciale” cu beneficiarii C.T.F. ,,Greieraşul” Teliu din cadrul Complexului de Servicii Hărman); 

 cu Asociaţia „Timulazu” și Organizația Umanitară „Concordia” (inserție socio-
profesională a tinerilor); 

 Fundaţia ,,Dumbrava Minunată” din Braşov, Fundaţia Creştină ,,Osana”, Fundația 
pentru Copii Abandonați din Ghimbav, Corul Național de Cameră Madrigal–Marin Constantin, 
Asociaţia Română Anti–Sida, filiala Braşov, Asociaţia ,,Zâmbeşte pentru Viitor”, Asociația de 
Servicii Sociale ,,Scut”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș; 

 Galeria Creativ (realizarea de ateliere de creaţie gratuite pentru copiii din Centrul de 
Plasament ,,Casa Ioana“ din Rupea, Centrul ,,Sf. Stelian“ din Ghimbav, Complexul de Servicii Brădet 
şi Complexul de Servicii Săcele); 

 AIESEC, filiala Braşov (efectuarea de sesiuni de limba engleză cu copiii din 
Complexul de Servicii ,,Măgura” Codlea – C.P. ,,Alice” şi C.P. ,,Aurora”, Complexul de Servicii 
Săcele şi Complexul de Servicii Hărman); 

 Asociaţia Umanitară „Un Nou Început” (pentru beneficiarii Complexului de Servicii 
”Măgura” din Codlea – tabere, activități recreative); 

 SC „Graffiti Public Relations” SRL (donarea de 30 de biciclete către beneficiarii 
Complexului de Servicii ,,Măgura” Codlea – Centrul de Plasament ,,Alice” şi ai Centrului ,,Sf. 
Stelian” din Ghimbav); 

 DGASPC Tulcea (pentru realizarea schimbului de beneficiari între Complexul de 
Servicii Brădet şi Centrul de Plasament Mahmudia, în perioada 23.07.2018–07.08.2018); 

 DGASPC Constanţa (pentru realizarea schimbului de beneficiari între Complexul de 
Servicii ,,Măgura” Codlea şi Centrul de Plasament ,,Traian” Constanţa, în perioada 06.08.2018–
12.08.2018). 

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa - Aspecte 
problematice 

Dificultăţile întâmpinate, în perioada de referinţă, au vizat atât insuficienţa şi calitatea 
resurselor materiale, cât şi gradul de ocupare efectivă a posturilor din organigrama Serviciului. 

a) În ceea ce priveşte resursele materiale, dificultățile întâmpinate au fost următoarele: 
 instrumentele de lucru electronice (calculatoarele) au un grad mare de uzură, ceea ce a 

determinat frecvent defectarea lor; 
 șapte angajaţi folosesc o multifuncţională, iar două persoane îşi desfăşoară activitatea 

într-o altă încăpere; 
 primăriile/instituţiile cu care se colaborează răspund târziu solicitării managerilor de 

caz din cadrul Serviciului, iar anchetele sociale/planurile de servicii transmise sunt incomplete sau cu 
foarte puţine informaţii; 

 din cauza numărului redus de autoturisme ale instituţiei, nu a fost posibilă deplasarea 
zilnică în teren;  

 lipsa unui spaţiu adecvat pentru activitatea de consiliere, care să asigure inclusiv 
confidenţialitatea procesului. 

b) În ceea ce privește resursele umane, dificultățile întâmpinate au fost următoarele: 
 în perioada 20.02.2018–17.09.2018, unul dintre managerii de caz a lipsit, fiind 

spitalizat şi apoi a beneficiat atât de concediu medical, cât şi de concediu de odihnă. Cazurile au fost 
coordonate de şeful Serviciului, iar urgenţele au fost repartizate spre rezolvare altor manageri de caz. 
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În ultima săptămână a lunii martie a fost angajat un alt manager de caz care a preluat cazurile acestuia 
până în data de 07.09.2018, dată de la care i-a fost aprobat concediu fără plată pentru o perioadă de 
18 luni. Un alt manager de caz a beneficiat de concediu fără plată în perioada 23.07.2018 – 
07.09.2018; 

 din totalul de 11 posturi de execuție din cadrul SMCCR, 3 au fost temporar vacante. 
Pentru numărul actual de copii și tineri cu măsură de protecție specială – plasament în centre de tip 
rezidențial sunt necesari 10 manageri de caz, pentru a avea fiecare maxim 50 de cazuri; 

 după aprobarea noii organigrame, doi manageri de caz și-au încetat activitatea în 
domeniul protecției copilului, iar 74 de cazuri au fost repartizate celor 8 manageri de caz existenţi în 
cadrul structurii; 

 managerii de caz au preluat un număr mare de cazuri noi într-un timp scurt, ceea ce a 
împiedicat o cunoaştere amănunţită a cazurilor; 

 niciun angajat din cadrul Serviciului nu a beneficiat de cursuri de perfecționare 
profesională în anul 2018. 

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
Activitatea desfășurată de managerii de caz din cadrul Serviciului vizează, în primul rând, 

identificarea soluţiilor optime pentru fiecare copil/tânăr în vederea încetării măsurii de protecție 
specială – plasament în servicii sociale de tip rezidențial și integrarea/reintegrarea familială și/sau 
socio-profesională, adopția sau modificarea măsurii de protecție specială în plasament familial.  

Pentru desfăşurarea activităţilor specifice din competenţa Serviciului în cele mai bune condiţii 
pentru beneficiarii serviciilor sociale, este necesară asigurarea următoarelor condiţii:  

 asigurarea numărului necesar de manageri de caz, pentru a evita supraîncărcarea 
acestora;  

 asigurarea unui spaţiu pentru activitatea de consiliere; 
 asigurarea deplasării zilnice în teren cu mijloacele auto ale instituţiei; 
 asigurarea instrumentelor de lucru electronice (calculatoare şi imprimante), pentru a se 

evita întreruperile în activitate şi pentru a obţine o folosire mai eficientă a timpului de lucru; 
 asigurarea perfecționării profesionale a angajaților Serviciului. 
 

D. Serviciul Management de Caz Alternative Familiale 
 

1. Structura de personal 
În perioada ianuarie-octombrie 2018, structura de personal a inclus 17+1 posturi, din care: 

- 1 post funcție publică de conducere; 
- 15 posturi funcții publice de execuție;  
- 2 posturi personal contractual; 
- posturi ocupate 15+1; 
- posturi vacante: 2 funcții publice; 
- persoane delegate să desfășoare activități în cadrul structurii: o persoană. 

 

În perioada octombrie-decembrie 2018, după modificarea organigramei Direcţiei, structura de 
personal a Serviciului a fost următoarea, 22+1 posturi, din care: 

- 1 post funcție publică de conducere; 
- 19 posturi funcții publice de execuție;  
- 3 posturi personal contractual; 
- posturi ocupate 19+1; 
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- posturi vacante: 2 funcții publice; 
- persoane delegate să desfășoare activități în cadrul structurii: o persoană; 
- persoane delegate să desfășoare activități în cadrul altei structuri: o persoană. 

 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
Serviciul Management de Caz Alternative Familiale, ca Serviciu de tip familial cuprinde două 

componente distincte: 
a) Serviciul de asistență maternală 
b) Management de caz copii aflați în plasament familial și asistență maternală 

 

a) Serviciul de asistență maternală are ca principal scop recrutarea și dezvoltarea unei rețele de 
asistenți maternali profesioniști (AMP) care să fie resursă imediată pentru plasamentul copiilor care 
au nevoie de protecție. Acest lucru presupune faptul că pe lângă activitățile de recrutare/ identificare 
și evaluare a persoanelor care solicită obținerea atestatului de AMP, în cadrul Serviciului sunt 
derulate activități de formare profesională inițială a acestora. 

Totodată, dintre activităţile desfăşurate în subsidiar pe componenta de asistență maternală, 
evidenţiem: 

 evaluarea tuturor solicitărilor, sesizărilor primite şi elaborarea răspunsurilor; 
 derularea procedurilor legale de atestare/reatestare a AMP;  
 monitorizarea și evaluarea activității AMP;  
 furnizarea de informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de 

abuz, neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei; 
 evaluarea necesităţilor de formare şi asigurarea pregătirii profesionale permanente a 

AMP, prin  programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea abilităților 
parentale ale AMP. 

Precizăm că, în perioada analizată, în scopul completării nevoilor de perfecționare profesională 
a AMP identificate, a fost încheiată o convenție de colaborare cu Asociația Umanitară „Un Nou 
Început”.  

 
 Situație AMP 

 

An 

 
AMP existent la 

01.01.2018 
 

AMP -
Reatestări 

AMP - Angajări 
AMP care şi-au încheiat 

activitatea 

2018 99 24 2 10 
 

 Situație copii plasați la AMP 
 

An 

 
Copii plasați la AMP la 

01.01.2018 
 

Copii intrați în 
plasament la AMP 

Nr.copii ieșiți din plasament 
familial 

2018 157 42 55 
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b) Managementul de caz pentru copiii din plasament familial și AMP presupune 
derularea tuturor activităților legale prevăzute de Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr.288/2006. Acest lucru include efectuarea tuturor 
demersurilor necesare instituirii unei măsuri de protecție, de la evaluarea detaliată, până la 
monitorizarea post-reintegrare sau închidere a cazului. 
În perioada analizată, pe componenta de management de caz, la nivelul Serviciului au fost derulate 
urmatoarele activitați: 

 evaluarea solicitărilor, sesizărilor primite şi elaborarea răspunsurilor; 
 evaluarea detaliată a situaţiei copilului, în contextul socio-familial și propunerea 

instituirii/neinstituirii unei măsuri de protecție specială; 
 planificarea intervenţiilor și serviciilor pentru copil, pentru familie/reprezentantul legal 

și alte persoane importante pentru copil concretizate în planurile individualizate de protecție (PIP), 
programele personalizate de intervenţie în funcție de nevoile identificate în urma evaluării; 

 monitorizarea modului de implementare a planurilor individualizate de protecţie, 
programelor personalizate de intervenţie, planurilor de recuperare și furnizării serviciilor propuse; 

 reevaluarea trimestrială a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurii 
plasamentului 

 evaluarea capacităţii solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului separat, 
temporar sau definitiv de părinţii săi; 

 întocmirea rapoartelor trimestriale de reevaluare și transmiterea acestora către Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov(AJPIS); 

 organizarea procesului de potrivire a copilului cu familia extinsă sau substitutivă; 
 pregătirea dosarelor şi susţinerea propunerilor formulate în şedinţele Comisiei pentru 

Protecția Copilului Braşov;  
 pregătirea dosarelor şi transmiterea către Serviciul Juridic Contencios atunci când 

pentru copii este necesară stabilirea, de către instanţa de judecată, unei măsuri de protecție specială; 
 întocmirea şi redactarea rapoartelor cu privire la anchetele sociale solicitate de către 

DGASPC-urile din alte judeţe sau de către alte instituţii publice/private care reevaluează periodic 
măsurile de protecţie specială ale copiilor aflaţi cu măsura de plasament familial pe raza teritorială a 
solicitanţilor, cu părinţii domiciliaţi permanent/temporar în judeţul Brașov. 
 Situație copii aflați în plasament familial 

 

An 
Copii aflaţi  în 

plasament 01.01.2018 
Copii intraţi  în 

plasament  
Copii ieşiţi din 

 plasament 
2018 547 57 77 

 

Menţionăm că, în urma demersurilor întreprinse la nivelul Serviciului, 70 copii care beneficiază 
de măsură de protecție/plasament familial și plasament la AMP au participat la o tabără, pe timpul 
vacanței de vară, organizată la Costinești. 

 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a  
structurii - Aspecte problematice 

 

 Menţionăm faptul că la sfârșitul anului 2018, exista un număr mare de posturi vacante 
de AMP. Acestea ar trebui să fie ocupate de persoane evaluate și atestate care să asigure într-un mod 
optim îngrijirea copiilor care au nevoie de protecție specială, aceasta cu atât mai mult cu cât la nivelul 
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serviciilor de tip rezidențial ne confruntăm cu o lipsă acută de locuri. Pentru a putea selecta AMP este 
însă nevoie de demararea unor campanii de promovare a acestei profesii. O campanie de promovare 
în vederea recrutării de asistenți maternali profesioniști s-a derulat în perioada martie-aprilie 2019, în 
urma căreia au fost atestați 14 noi asistenți maternali profesioniști, din care 7 au și fost angajați cu 
contract individual de muncă. 

 Activitatea de promovare și recrutare de AMP nu a putut fi realizată în mod optim pe  
parcursul anului 2018, din cauza numărului mare de cazuri și a diversității activităților din cadrul 
SMCAF. 

 Coordonarea tuturor managerilor de caz precum și a activităților descrise, presupune o 
mare responsabilitate, iar numărul mare de persoane din structura Serviciului și marea diversitate a 
activităților au condus la disfuncții în desfășurarea activităților și atingerea obiectivelor. Pe de altă 
parte, organizarea actuală în două servicii de management de caz, a condus la imposibilitatea 
asigurării continuității managerului de caz repartizat fiecărui copil, schimbarea măsurii de protecție 
impunând și schimbarea managerului de caz.  

 De precizat faptul că desfăşurarea majorităţii activităților Serviciului presupune 
deplasare în teren, dar în permanență ne-am confruntat cu insuficiența mijloacelor de transport. În 
condițiile în care managerii de caz se află în imposibilitatea efectuării vizitelor de monitorizare, este 
posibil ca situații care reprezintă un adevarat risc pentru beneficiari să nu fie identificate la timp.  

 Oferirea de servicii de calitate beneficiarilor are de suferit și datorită inexistenței unor  
spații destinate întâlnirilor dintre copii și parinți, consilierilor sau evaluărilor. 

 O altă problemă cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2018 a fost necesitatea 
licențierii serviciului social furnizat la domiciliu, conform HG 867/2014, lucru care nu a fost posibil 
în condițiile în care oganigrama DGASPC nu prevedea existența acestui serviciu. La acest moment, 
activitatea de licențiere a serviciului social furnizat la domiciliu (asistența maternală) se află în etapa 
de elaborare a procedurilor de lucru. Dosarul în vederea licențierii a fost trimis la Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, însă a 
fost returnat instituției noastre ca urmare a faptului că s-au schimbat standardele în domeniu, 
procedura urmând să fie reluată imediat ce vor fi aprobate noile proceduri de lucru pe asistența 
maternală. 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 

Având în vedere necesitatea respectării legislației în domeniu, în interesul superior al copiilor 
care necesită instituirea unei măsuri de protecție specială, propun o nouă organizare a structurii 
DGASPC, care să vizeze un serviciu de management de caz unic, astfel încât de la intrarea în sistem 
și până la ieșire, fiecare copil/ familie biologică, să beneficieze de un singur manager de caz. Acest 
lucru s-a dorit încă din 2014, de către directorul adjunct de la acea data, dar ideea nu a fost pusă în 
practică.  În acest mod s-ar rezolva o altă problemă existentă la momentul acesta la nivelul DGASPC 
Brașov și anume cea a copiilor care au săvârșit fapte penale dar nu răspund penal, care nu se regăsesc 
în nicio structură în cadrul organigramei în vigoare.  

În ceea ce privește cea de a doua componentă a serviciului, cea legată de recrutarea, evaluarea, 
atestarea/reatestarea, monitorizarea, formarea AMP și a familiilor de plasament, consider oportună 
înființarea unui serviciu separat, care să vizeze doar aceste  activități. Am permite, astfel, unor 
specialiști să ofere servicii specializate familiilor care au în prezent copii în plasament sau sunt 
interesate să facă acest lucru. S-ar ajunge, astfel, să creștem calitatea serviciilor oferite copiilor din 
sistemul de protecție prin oferirea unei măsuri de protecție de tip familial și poate să diminuăm și 
cheltuielile pe care în prezent le avem cu serviciile de tip rezidențial. 
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E. Biroul Adopții 

 

1. Structura de personal 
 

În perioada analizată, structura de personal a Biroului a fost următoarea, 6+1 posturi, din care: 
- 1 post funcție publică de conducere; 
- 6 posturi funcții publice de execuție, 3 psihologi și 2 asistenți sociali, iar un asistent social a 

avut contractul de muncă suspendat.  
 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
 

În perioada supusă analizei, au fost procesate/evaluate în vederea eliberărării atestatului 
solicitările a 77 persoane/familii potenţial adoptive. În acest context, au fost furnizate informaţii 
prealabile privind: etapele procedurii de adopţie internă, procedura de atestare, precum şi etapele 
adopţiei şi caracteristicile copiilor adoptabili. În fiecare caz, s-a realizat evaluarea socială (6 întâlniri) 
şi cea psihologică (4 întâlniri), precum şi consilierea şi pregătirea familiilor, fiind întocmite toate 
documentele prevăzute de legislaţia în materie. 

În anul 2018, au fost eliberate 67 de atestate pentru persoanele/familiile potenţial adoptive, iar 
15 familii erau la 31.12.2018 în etapa de evaluare pentru obţinerea atestatului. De asemenea, alte 47 
de familii au solicitat informaţii prealabile, în vederea depunerii cererii. 

Familiile atestate din evidența structurii (aproximativ 90 de familii) sunt incluse în permanență 
în proceduri de potrivire teoretică cu copii din Brașov sau din alte județe pentru care sunt completate 
fișe sintetice pentru a aprecia dacă răspund nevoilor acestor copii. Aceste familii solicită periodic 
consultarea profilului copilului greu adoptabil, fiind necesară consemnarea acestor demersuri în 
Registrul Naţional pentru Adopţii (RNA).  

În perioada evaluată, au fost depuse 52 de dosare cu propunerea de deschidere a procedurii 
adopţiei interne, pentru care s-a realizat consilierea părinților biologici și evaluarea copiilor în 
vederea identificării nevoilor acestora.  

Potrivirea este o etapă, din cadrul procedurii de adopţie, prin care se identifică și se selectează 
familia atestată care răspunde nevoilor identificate ale copilului. Totodată, în cadrul acestei etape se 
stabilește compatibilitatea dintre copil și familie. Procesul de potrivire cuprinde o componentă 
inițială, (teoretică) și una practică, de acomodare. La finalul anului 2018, în evidența Biroului existau 
41 de copii pentru care se aflau în derulare demersuri pentru identificarea unei familii potențial 
adoptive, dintre care 25 au statut de copii greu adoptabili. 

Situație distinctă în cadrul RNA este categoria copiilor greu adoptabili, respectiv cei pentru care 
în termen de 9 luni de la rămânerea definitivă a sentinței de deschidere a procedurii de adopție, nu s-a 
reușit inițierea potrivirii practice sau aceasta a eșuat. Pentru acești copii se realizează demersuri 
suplimentare pentru identificarea unei familii adoptive prin crearea și utilizarea profilului copilului 
greu adoptabil. 

În cursul anului 2018 au fost încredințați în vederea adopției 40 de copii, 15 dintre aceștia 
provenind din alte județe. A fost incuviințată adopția pentru 45 de copii, 9 dintre aceștia fiind adoptați 
de familii cu domiciliu în alte județe, 4 copii fiind în plasament anterior adopției și 5 copii fiind 
adoptați pe procedura internațională.  De asemenea, la sfârşitul anului 10 copii se aflau în potrivire 
practică şi 13 copii se aflau în etapa încredinţării în vederea adopţiei, fiind urmărită dezvoltarea 
copilului, respectiv relaţia de ataşament copil – familie. 
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Menţionăm că, în perioada analizată, au fost adoptați sau se aflau în curs de finalizare a 
procedurii de adopție 19 copii încadraţi pe profilul copilului greu adoptabil. 

După încuviințarea adopției responsabilul de caz urmărește evoluția copilului și a relațiilor 
dintre acesta și părinții săi adoptivi prin întâlniri trimestriale pe o perioadă de cel puțin 2 ani. În 
prezent, în evidenţa Biroului  91 de copii se găsesc sub monitorizare, în etapa postadoptie.  

3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
În cursul anului 2018, Biroul Adopții a colaborat în sprijinul beneficiarilor cu Asociația 

„Catharsis” și Asociația “Un Nou Început”, scopul colaborării fiind centrat pe furnizarea activităților 
de pregătire a adoptatorilor, respectiv pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte.  

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii -  Aspecte problematice 

 

 Numărul mare de cereri pentru obţinerea atestatului, aşteptarile puţin flexibile, în  
general, ale familiilor potenţial adoptive şi numărul relativ mic de dosare cu propunere de deschidere 
a procedurii de adopţie (raportat la numărul copiilor din sistemul de protecție) a condus la creşterea 
numărului  de familii în aşteptare, aproximativ 90. În felul acesta a crescut volumul de muncă pentru 
procesarea dosarelor și pentru derularea proceselor de adopție, neexistând o corelareă cu normarea 
activității personalului/ numărul personalului activ din Birou (2 asistenți sociali şi 3 psihologi).   

 În ceea ce priveşte demersurile pentru stabilirea compatibilităţii, acestea sunt  
complexe, fiind şi multe situaţii în care, după prezentarea dosarului, sau după prima vizită familiile 
potenţial adoptive refuza continuarea procedurii, astfel încat trebuie reluată procedura pentru acelaşi 
copil.  

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 

 Pentru reducerea deficitului de personal s-a solicitat în luna iulie 2018 delegarea unui 
funcționar public pentru efectuarea activităților de asistență socială (responsabil de caz copil), 
întrucât acest demers nu a avut nicio finalitate, solicitarea va fi reluată şi în anul 2019.  

 Pentru reducerea numărului de familii care sunt în aşteptare, acestea sunt încurajate să 
vizualizeze profilele copiilor greu adoptabili din județ și din țară, această practică conducând la 
continuarea procedurii în 18 cazuri la sfârşitul anului 2018. 

 Abordarea cu celeritate a demersurilor efectuate de managerii de caz în familia 
biologică a copiilor, pentru stabilirea finalității PIP, va evita prelungirea artificială a măsurilor de 
protecție și în acest fel scăderea șanselor pentru o soluție permanentă. 
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IV. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN SUBORDINEA 
DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE 

 
A. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

1. Structura de personal 

În anul 2018, structura de personal a Serviciului a fost compusă din 13 posturi, din care 1 post 
de conducere şi 12 posturi de execuţie, un post fiind vacant. 

2. Activităţi desfăşurate  
 

Evaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap a minorilor şi adulţilor 
desfăşurată la nivelul Serviciului se desfăşoară, conform prevederilor legale, în echipă 
multidisciplinară, cu respectarea drepturilor şi demnităţii persoanei cu handicap, conform principiului 
principiul “Nimic pentru noi, fără noi”, care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce priveşte 
persoana cu handicap.  

Evaluarea complexă este un proces amplu care presupune colectarea de informaţii cât mai 
complete din domeniul medical, social, psihologic şi vocaţional cu privire la persoanele care solicită 
încadrarea în grad de handicap. Evaluarea complexă este realizată zilnic la sediul instituţiei pentru 
persoanele deplasabile, conform comunicărilor/programărilor realizate de către responsabilii de 
caz/managerii de caz/asistenţii sociali, medicii specialişti, psihologii, psihopedagogii, în funcţie de 
specializare.  

Menţionăm că, prin activităţile derulate, s-au oferit informaţii şi consiliere de specialitate pentru 
aproximativ 9000 beneficiari adulţi şi copii, respectiv au fost soluţionate 115 - adrese/petiţii. 

 

a) În domeniul evaluării complexe a persoanei adulte în vederea încadrării în grad de 
handicap, în perioada de referinţă au fost procesate în echipă multidisciplinară, conform procedurii, 
5416 cereri, activităţile specifice vizând următoarele aspecte: 

 verificarea dosarelor din punct de vedere medico-psihosocial şi administrativ; 
 programarea persoanelor pentru evaluarea complexă;  
 realizarea comunicărilor/programărilor, respectiv completarea dosarelor cu 

documentele necesare; 
 efectuarea evaluării – din totalul de 5416 cazuri, 1065 cazuri au fost evaluate la 

domiciliul solicitantului, iar 4351 la sediul instituţiei; 
 întocmirea rapoartelor de evaluare complexă cu propunerea de încadrare/neîncadrare 

în grad de handicap, respectiv cu propunerea măsurii de protecţie pentru persoanele adulte cu 
handicap, după caz; 

 întocmirea/recomandarea programului individual de reabilitare şi integrare socială; 
 întocmirea/avizarea planului individual de servicii;  
 informarea beneficiarului sau reprezentantului legal despre procedura de eliberare a 

certificatului, despre procedurile de recuperare,  serviciile la care au acces, drepturile/obligaţiile ce le 
revin, procedura de contestare a deciziei comisiei etc. 

 informarea beneficiarului sau reprezentantului legal despre programele de 
reintegrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi din judeţ 

 transmiterea planului individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în 
cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat, din localitatea sa de domiciliu sau 
resedinţa.  
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b) În domeniul evaluării complexe a minorului în vederea încadrării în grad de 
handicap, pe parcursul anului 2018, au fost procesate, conform prevederilor legale 1184 cereri, fiind 
desfăşurate următoarele activităţi: 

 verificarea dosarelor din punct de vedere medico-psihosocial şi administrativ; 
 programarea persoanelor pentru evaluarea complexă;  
 realizarea comunicărilor/programărilor, respectiv completarea dosarelor cu 

documentele necesare; 
 efectuarea evaluării şi întocmirea raportului de evaluare complexă; 
 formularea propunerilor şi întocmirea planului de abilitare-reabilitare a copilului cu 

dizabilităţi, respectiv a planului de abilitare-reabilitare şi tranziţie a copilului cu dizabilităţi la viaţa de 
adult sau a planului de abilitare-reabilitare şi de paleaţie a copilului cu dizabilităţi, după caz; 

 informarea beneficiarului sau a reprezentantului legal despre procedura de recuperare 
medicală a copilului cu dizabilităţi, precum şi despre programele de reintegrare socio-profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi din judeţ; 

 îndrumarea reprezentanţilor legali ai minorilor către Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Braşov, în vederea obţinerii certificatelor de orientare şcolară pentru minorii 
cu cerinţe educaţionale speciale-CES. 

Precizăm că după încheierea procesului de evaluare complexă cele 6600 dosare procesate au 
fost  înaintate  spre soluţionare/aprobare celor două comisii de specialitate, astfel: 

1. Comisia pentru Protecţia Copilului Brasov (CPC)  –  1184 dosare. 
2. Comisia  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) – 5416 dosare. 

c) Alte activităţi desfăşurate 
În cursul anului 2018 au fost consiliate aproximativ 8500 de persoane cu privire la domeniul 

de activitate al Serviciului, nefiind înregistrate reclamaţii din partea beneficiarilor cu privire la 
serviciile oferite 

De asemenea, pentru eficientizarea activităţii în cadrul structurii, în perioada supusă analizei 
s-au desfăşurat următoarele: 

  a fost realizată actualizarea bazei de date pentru toate cazurile de 
reevaluare/prelungire, respectiv au fost introduse cazurile noi în programul SeeSoft DSmar; 

  s-a asigurat managementul de caz pentru minorii cu dizabilităţi din familie;  
 s-au arhivat dosarele de evaluare complexă a minorilor, respectiv adulţilor; 
 s-a interacţionat/colaborat cu sistemul public-privat, în vederea creşterii calităţii vieţii 

persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea de noi servicii necesare pentru recuperare/reabilitare. 
 

3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
 

În perioada aprilie – iunie 2018, au fost organizate întâlniri săptămânale de lucru cu serviciile 
specializate din cadrul primăriilor din judeţ, cu reprezentanţii Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Braşov, cu reprezentanţii  AJOFM Braşov şi reprezentanţii Poliţiei Braşov în 
scopul creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor DGASPC Braşov. 

De asemenea, au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Directiei de Sănătate 
Publică Braşov şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, în vederea realizării hărţii cu servicii de 
specialitate în cele trei domenii de interes, respectiv medical, educaţional şi social. În acest sens, au 
fost încheiate parteneriate de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Braşov, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Braşov şi mai multe ONG-uri, în vederea creşterii si diversificării serviciilor oferite 
beneficiarilor cu nevoi speciale. 
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Totodată, s-a iniţiat încheierea unui Protocol de colaborare cu Serviciile Publice de Asistenţă 
Socială (SPASS), Direcţiile de Servicii Sociale (DSS) din judeţ şi AJOFM  Braşov, în vederea 
creşterii calităţii activităţiilor destinate familiilor/persoanelor aflate în situaţii de risc sau „excluziune 
socială”. 

În cursul lunii septembrie 2018, Consiliul Judeţean Braşov, DGASPC Braşov şi Asociaţia 
„Albert si zâmbete”, în vederea informării populaţiei cu privire la serviciile/terapiile oferite în judeţ, 
au organizat la Braşov „Galeria Terapiilor”,  eveniment dedicat informării/consilierii familiilor cu 
minori diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist.  

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa material a 
Serviciului. Aspecte problematice 
 

Dificultăţile întâmpinate, în perioada de referinţă, cu impact asupra calităţii şi volumului 
activităţilor desfăşurate de fiecare membru al Serviciului au vizat atât insuficienţa şi calitatea 
resurselor materiale, cât şi gradul de ocupare efectivă a posturilor din organigrama structurii, 
respectiv perfecţionarea/specializarea personalului încadrat. 

În ceea ce priveşte resursa materială, principalele aspecte problematice cu care ne-am 
confruntat au fost următoarele: 

 sincope privind funcţionarea/actualizarea programului de legislaţie utilizat în 
activitatea curentă; 

 spaţiu de lucru insuficient, raportat la numărul de angajaţi; 
 spaţiile comune nu sunt accesibilizate în mod corespunzător pentru persoanele cu 

dizabilităţi care se prezintă pentru evaluri de specialitate la sediul din str.Apullum, nr.3; 
 sisteme informatice insuficiente, iar cele existente cu un grad ridicat de  uzură fizică 

(nu toţi angajaţii dispun de calculator), iar cele existente nu dispun de licenţe. 
Aspectele problematice ce au vizat resursa umană a Serviciului, au fost: 
 insuficienţa resursei umane de specialitate, respectiv medici, la care s-au adăugat 

situaţiile de incapacitate temporară de muncă din motive medicale. În acest context, nu a mai putut fi 
respectată planificarea concediilor de odihnă şi nu au putut fi efectuate, în totalitate, concediile de 
odihnă aferente anului 2018; 

 gradul scăzut de perfecţionare/specializare a personalului structurii, datorat în 
principal neparticipării la programe de formare, deşi au fost formulate solicitări în acest sens. 

5. Concluzii şi propuneri pentru anul 2019 
 

a) Identificarea şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru formarea continuă a 
personalului Serviciului cu privire la domeniul protecţiei drepturilor copilului/adultului cu dizabilităţi 
şi/sau cerinţe educaţionale speciale (CES). 

b) Identificarea de resurse materiale/financiare pentru eficientizarea/accesibilizarea 
comunicării cu beneficiarii, minori sau adulţi, în funcţie de tipul dizabilităţii şi/sau în limba 
minorităţii naţionale.  

c) Dezvoltarea serviciilor de recuperare pentru copilul cu dizabilitati prin dezvoltarea 
echipei mobile, astfel încât serviciile oferite să acopere toate localităţile din judeţ.Serviciile 
specializate oferite de membrii echipei mobile, ce pot face obiectul dezvoltării/diversificării pot fi: 

 asistenţă/consiliere socială şi terapie ocupaţională; 
 kinetoterapie, fizioterapie şi masaj; 
 logopedie; 
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 terapii prin învăţare, de exemplu: dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea 
abilităţilor de autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 
 asistenţă şi consiliere psihologică, precum şi diverse forme de psihoterapie; 
 tehnici de abilitare/reabilitare senzorială. 

d) Având în vedere că, în cursul anului 2018, au existat numeroase solicitări pentru 
stabilirea unei forme de protecţie în sistem rezidenţial, a persoanei adulte cu sau fără dizabilităţi, 
propunem dezvoltarea unui centru de urgenţă pentru persoana adultă, locuinţe protejate şi un centru 
socio-medical care să acopere solicitările venite din partea instituţiilor care se confruntaă cu cazuri 
socio-medicale grave.  

e) Plecând de la nevoile identificate, se impune dezvoltarea serviciilor de recuperare 
oferite de DGASPC Braşov pentru copii/adulţii cu dizabilităţi atât în mediul urban, cât şi în mediul 
rural. 

f) Nu în ultimul rând se impune dezvoltarea serviciilor sociale acordate tânărului cu 
dizabilităţi la trecerea din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu 
dizabilităţi, în baza nevoilor individuale ale acestuia. 

g) Asigurarea/respectarea standardelor igienico-sanitare în incinta sediului pentru 
evitarea bolilor transmisibile.  

h) Dezvoltarea parteneriatului public-privat cu toți actorii sociali ce pot contribui la 
înfințarea centrelor de zi, centrelor respiro, locuințe protejate, etc, astfel încât aceste servicii să 
răspundă nevoilor copiilor cu dizabilități. 

 
B. Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale 

  Este un serviciu nou înfiițat de la 01.11.2018, prin reorganizarea Serviciului de 
Coordonare Consiliere în Situații de Violență în Familie. 

2. Structura de personal: 
Organigrama biroului prevede un numar de 6 posturi + 1 șef birou, toți funcționari publici (1 

șef birou, 1 manager caz violență domestică, 4 manageri caz persoane adulte cu/fără dizabilități sau 
vârstnice instituționalizate, 1 manager caz care are și atribuții de psiholog pentru cazurile de violență 
domestică aflate în lucru). Managerii de caz pentru persoanele adulte/vârstnice nu au dispoziții de 
numire întrucât nu s-a elaborat cadrul legal în baza căruia să se facă aceste numiri. Unul dintre 
consilierii biroului își desfășoară activitatea, încă de la punerea în aplicare a noii organigrame, la 
Serviciul Evidență și plată beneficii de asistență socială. 

3. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 – lunile noiembrie și decembrie: 

 Deplasarea la centrele a căror coordonare metodologică a fost preluată de către BMCAMSS 
 Stabilirea și elaborarea/verificarea planurilor de reabilitare pentru CIA Timiș, Sf.Anton, 

Sf.Gheorghe și LP-uri, respectiv CRR Canaan Șercaia. 
 Demararea procesului de îndeplinire a măsurilor stabilite de AJPIS pentru beneficiarii de la CIA 

Timiș și Sf.Anton, respectiv realizarea demersurilor necesare stabilirii reprezentantului legal 
pentru aceștia. 

 Închiderea dosarelor beneficiarilor managementului de caz pe situațiile de violență în familie și 
discutarea situației fiecărui beneficiar cu Biroul de Intervenție în Regim de Urgență. 
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 Reevaluarea tuturor dosarelor beneficiarilor serviciilor oferite pe segmentul violență domestică, 
urmată de închiderea celor pentru care nu se mai impune monitorizarea. Pentru majoritatea 
cazurilor, închiderea s-a impus ca urmare fie a faptului că acestea au fost referite altor furnizori 
de servicii, în special ONG-uri care oferă adăpost victimelor violenței domestice, fie ca urmare a 
faptului că victimele nu au mai dorit să continue intervenția specialiștilor. Există și situații în 
care, prin colaborarea cu HHC, situația de viață a victimelor violenței domestice s-a echilibrat, 
nefiind necesare alte intervenții de specialitate. 

 Total beneficiari: CS Timiș – 120,  
       CRRPH Canaan – 50,  
       CPV Castanul – 27,  
       LP-uri – 21. 

                              Cazuri noi intrate pe violență domestică = 5 
4. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 

Colaborarea cu poliția și DAS-urile, alături de cea cu Biserica Reformată și HHC, a facilitat 
intervenția pe situațiile de violență domestică, la fel ca și participarea la întâlnirile de rețea organizate 
de Pas Alternativ și Biserica Reformată. 

La nivelul Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale, sfera de interes 
este concentrată pe servicii oferite victimelor violenței domestice, în egală măsură ca și agresorilor. 

Sub acest aspect s-a continuat colaborarea cu rețeaua Programului pentru Prevenirea şi 
Combaterea Violenţei Domestice, biroul nostru fiind angrenat în organizarea unora din întâlnirile 
acestei rețele ca și cu factori decidenți în domeniu cum ar fi Prefectura Brașov. 

De asemenea se continuă colaborarea cu asociația Pas Alternativ care oferă, prin programul 
"PAS" Braşov - consiliere şi informare (direct, telefonic, internet) pentru femei victime ale violenţei, 
familii monoparentale, femei aflate în situaţii de risc, femei în situaţii post-traumatice, dar și servicii 
de consiliere psihologică pentru persoanele dependente de alcool, aflate în perioada post-cură şi 
familiile acestora (de obicei oferite agresorilor) prin programul C.A.R. (Clubul Alcoolicilor în 
Recuperare) Braşov–Tărlungeni. 

În acest context vă informăm și asupra faptului că biroul MCAMSS a inițiat și organizat întâlniri 
de lucru în vederea încheierii convenției de colaborare cu Fundația HHC România, convenție care în 
momentul de față este semnată (elaborare draft convenție și corespondență cu HHC și serviciile 
Direcției implicate; elaborarea propriu-zisă a convenției și transmiterea ei spre semnare). Astfel, pe 
lângă bunurile materiale oferite, fundația asigură, în anumite condiții, și plata chiriilor pentru ca 
victimele să poată părăsi căminul conjugal cel puțin până la pronunțarea instanței de judecată asupra 
litigiului dintre parteneri. 

O altă realizare a biroului este asigurarea secretariatului tehnic al EI/EIL Brașov 
(organizare/participare ședințe, întocmire procese verbale, elaborare ROF EI și ROF EIL, întocmire 
invitații/convocatoare, foi de prezență, tabel contacte, corespondență cu CJ, instituția Prefectului, 
membrii echipelor, gestionarea adresei de poștă electronică, corespondența cu toate primăriile din 
județ). 
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Alte colaborări inițiate sunt cele cu SCUT Brașov, care oferă servicii de specialitate persoanelor 
cu probleme psihiatrice, victime ale violenței domestice, alături de Clinica New Line Brașov care 
oferă în special servicii de consiliere psihologică și psihoterapie victimelor violenței domestice, 
îndeosebi copiii cuplurilor în cauză. 

De menționat și colaborarea cu Rotary Club Brașov, care a oferit suport material copiilor 
implicați în situații de violență domestică. 

5. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a structurii, 
aspecte problematice: 

 Existența unei singure persoane care instrumentează cazurile de violență domestică și a unei 
confuzii între situațiile de violență domestică și cele de abuz asupra copilului, la nivelul DGASPC 
Brașov asigurându-se, prin organigrama și ROF-ul existent, doar managementul de caz pentrru 
situațiile de violență domestică. 

 Preluarea unor măsuri stabilite de AJPIS Brașov înainte de înființarea structurii (în luna 
septembrie) cu termene deja depășite. 

6. Concluzii şi propuneri pentru 2019 

 Dezvoltarea serviciilor oferite pe segmentul violenței domestice, sau, dacă se va aplica o nouă 
organigramă, cel al violenței în familie. 

 Reorganizarea structurii biroului astfel încât segmentele de activitate să fie acoperite în 
conformitate cu complexitatea intervenției de specialitate. 

 Numirea managerilor de caz pentru beneficiarii serviciilor oferite în cadrul centrelor monitorizate 
de BMCAMSS 

 Implementarea planurilor de reabilitare a CIA Timiș, Sf.Anton, Sf.Gheorghe și LP-urilor, 
respectiv CRR Canaan Șercaia.  

 Mutarea beneficiarilor în cadrul centrelor/LP-urilor nou înființate, urmată de monitorizarea și 
consilierea de specialitate a acestora. 

 Întâlniri organizate cu primăriile. 
 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu ONG-uri care oferă servicii categoriilor de beneficiari ai 

BMCAMSS. 

      B.1.Serviciul de Coordonare Consiliere în Situații de Violență în Familie 

        Această structură a funcționat în perioada 01.01.2018- 30.10.2018, fiind desființată ca urmare a 
regândirii structurii organizatorice a DGASPC Brașov, în noiembrie 2018.  

2. Structura de personal: 
Serviciul avea în structura sa 9 posturi, 1 post de conducere funcție publică și 8 posturi de execuție (6 
de funcție publică și 2 de personal contractual). 

3. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 

 Evaluarea, consilierea, informarea și sprijinul familiei biologice în vederea menținerii 
copilului/adultului în familia sa; 
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 (Re)evaluarea (periodică) a situației psiho-socio-familiale a copilului/adultului și a familiei 
acestuia în vederea asigurării echilibrării acestuia și a ieșirii din situația de pericol indusă de 
fenomenul de abuz/neglijare/exploatare a cărui victimă a fost; 

 Coordonarea demersurilor și activităților echipei multidisciplinare, desfășurate în interesul 
superior al copilului/adultului victimă a violenței în familie; 

 Stabilirea planului de intervenție pentru scoaterea copilului/adultului victimă a violenței în familie 
din situația de pericol. 

 Managerii de caz ai serviciului au intervenit pe un număr de 16 cazuri de violență în familie în 
primul trimestru, 19 cazuri în al doilea și 19 cazuri de violență în familie în al treilea trimestru, 
cazuri referite de către Seviciului de Intervenție în regim de urgență în asistență socială și 
evaluare inițială, conform ROF al DGASPC Brașov. În scopul reechilibrării situației de viață/ 
prevenirea revictimizării, s-a aplicat metoda managementului de caz, intervenția constând în: 
corespondență cu factorii locali implicați (primărie, poliție, școală, medic de familie, ISJ, 
CJRAE), vizite la domiciliu, discuții telefonice și la sediul DGASPC Brașov, întâlniri ale 
echipelor multidisciplinare, întocmirea rapoartelor de evaluare detaliată și a planurilor de 
reabilitare și/sau reintegrare socială, informarea reprezentanților legali cu privire la obiectivele 
prevăzute în plan.  

 Psihologii din cadrul serviciului au realizat intervenție pe caz în colaborare cu și la solicitarea 
managerilor de caz de la plasament familial și plasament AMP, cât și cu  cei de la violența în 
familie (deplasări la domiciliu, întocmire rapoarte de interviu, de evaluare psihosocială etc) 
 

Activitatea psihologilor din serviciu: 

În primul trimestru al anului 2018 
Evaluări psihologice = 177 
Consilieri psihologice = 97 
În al doilea trimestru al anului 2018 
Evaluări psihologice = 172 
Consilieri psihologice = 126 
În al treilea trimestru al anului 2018 
Evaluări psihologice = 174 
Consilieri psihologice = 122 

4. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 

În urma colaborării cu instituțiile cu atribuții în domeniu – poliție, primării, școli, instanțe de judecată 
etc, sau alte DGASPC-uri din țară, dar și prin colaborarea cu Biserica Reformată și HHC, au fost 
atinse următoarele obiective: 

 Consilieri psihologice pentru victimele violenței în familie. 
 Participare la întâlnirile lunare de rețea organizate de Pas Alternativ și Biserica Reformată. 
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 Participarea la activitatea de prevenire a violenței în familie organizată de către IPJ Brașov în 
cadrul Săptămânii prevenirii criminalității. 

 Colaborarea cu Școala gimnazială nr.19 Brașov în scopul informării elevilor, în cadrul unor ore 
de dirigenție, dessspre efectele și prevenirea violenței asupra copilului, ca parte a programului 
național Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor.  

 Participarea la prezentarea raportului de evaluare a activității Centrului regional de prevenire 
evaluare și consiliere antidrog Brașov pentru anul 2018 și prezentarea rezultatelor Studiului 
național privind prevalența consumului de droguri în rândul populației școlare. 

 Studiul legislației în domeniu și purtarea corespondenței cu CPR și Ministerul Muncii în vederea 
clarificării limitelor de competență ale psihologilor din cadrul SCCSVF și al DGASPC Brașov. 

 Elaborarea procedurii operaționale privind intervenția asupra adulților victime ale violenței în 
familie, a procedurii privind managementul de caz pentru copilul victimă a violenței pentru care 
nu se instituie o măsură de protecție specială și cea privind serviciile psihologice de specialitate 
oferite de către psihologii SCCSVF. 
5. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a structurii, 

aspecte problematice 

 Paletă largă de atribuţii, conform normelor legislative în vigoare, în raport cu resursele existente. 
 Situațiile create de conflictul dintre prevederile legale în vigoare și solicitările Colegiului 

psihologilor din România transmise în mod expres, în scris. 
 Suprapunerea în activitate cu Serviciul de Urgențe ca urmare a nerespectării procedurilor și ROF 

cu privire la intervenția asupra adulților victime ale violenței. 
 Lipsa de colaborare reală cu Centrul Anastasia. 
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V. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN SUBORDINEA 
DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT ECONOMIC 

A. Serviciul Contabilitate-salarizare, Planificare bugetară și Management financiar 
1. Structură de personal 
Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetară și Management Financiar este un 

serviciu funcțional al DGASPC Brașov, aflat în structura Direcției Economice. Până în luna iulie a 
anului 2018, Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetară și Management Financiar avea 
în structura proprie 11 posturi – funcții publice ocupate, după cum urmează: 

 Șef Serviciu      -      1 post 
 Consilier superior -  6 posturi 
 Inspector principal - 2 posturi 
 Referent superior  -  2 posturi 

 

După aprobarea noii organigrame, la data de 31.10.2018, în structura Serviciului a fost inclus și 
fostul Compartiment Finaciar – Buget, cu 4 posturi. Însă, datorită fluctuației de personal, numărul de 
posturi ocupate la finalul perioadei analizate a fost de 10 +1, din care: 

 Șef Serviciu             -  1 post 
 Consilier superior    -  7 posturi (1 post vacant) 
 Consilier principal  -   2 posturi 
 Consilier asistent     -  1 post 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
Activităţile desfăşurate de către personalul structurii în perioada analizată, conform atribuţiilor 

prevăzute în ROF Direcţiei, au vizat următoarele: 
 efectuarea plații datoriilor față de furnizori pentru achizitionarea de bunuri materiale, 

obiecte de inventar, prestări de servicii conform angajamentelor legale încheiate și a datoriilor față de 
terți prin Trezoreria Brașov sau prin băncile comerciale (după caz), unități bancare la care aceştia au 
conturi deschise; 

 calculul drepturilor salariale ale personalului angajat în cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, 
care implică și alte activități conexe, cum ar fi cele de eliberare a adeverințelor de concedii medicale, 
a adeverințelor de venit ș.a.; 

 plățile/încasările în numerar prin caseria instituției, evidența registrului de casă atât pe 
total instituție și separat pe fiecare entitate din subordine; 

 urmărirea zilnică a plăților efectuate prin trezorerie și încadrarea în valoarea creditelor 
bugetare deschise pentru fiecare titlu, articol și alineat bugetar; 

 transmiterea situațiilor financiare în sistemul FOREXEBUG; 
 întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, a propunerilor de virări și 

rectificări bugetare;   
 urmărirea zilnică a utilizării fondurilor pe titluri, articole și alienate de cheltuieli 

bugetare și încadarea corectă a cheltuielilor pe cadrul funcțional; 
 evidenţa mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor; 
 organizarea şi efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor material şi 

băneşti; 
 evidenţa debitelor şi întocmirea referatelor de specialitate în vederea recuperării 

acestora; 



„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 51 
 
 

 evidenţa garanţiilor materiale şi întocmirea actelor necesare modificării acestora când 
situaţia o impune; 

 controlul financiar preventiv asupra tuturor operațiunilor care implică angajarea 
patrimonială/utilizarea de creditele bugetare ale institutiei. 

 

În perioada supusă analizei a fost implementată o nouă aplicație informatică, fapt care a 
necesitat un volum de muncă suplimentar pentru verificarea transferului bazei de date, transferul 
gestiunilor, instruirea personalului privind utilizarea aplicației, identificarea și soluționarea 
eventualelor erori de preluare sau prelucrare a datelor. De asemenea, pe parcursul anului 2018, s-a 
realizat trecerea de la 2 capitole funcționale, existente în anul 2017, la patru capitole funcționale în, 
respectiv: 

 Cap.68.02.04 - Asistență acordata persoanelor în vârstă 
 Cap.68.02.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate 
 Cap.68.02.06 - Asistență socială pentru familie și copii 
 Cap.68.02.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 

 

Transferul capitolelor funcţionale s-a realizat în momentul aprobării bugetului aferent anului 
2018, fiind necesar a se efectua și transferul plăților din Trezorerie efecuate până la acel moment, pe 
fiecare alineat bugetar, corespunzător noilor capitole funcționale. 

Precizăm că, începând cu 1 iulie 2018, Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul” Victoria a 
dobândit personalitate juridică, devenind ordonator terțiar de credite, fiind necesar transferul 
bugetului, gestiunilor și a plăților din Trezorerie efectuate anterior transferului, inventarierea 
patrimoniului etc. 

 Datele statistice privind execuția bugetară aferentă anului 2018 sunt prezentate în anexa 7 la 
prezentul raport. De asemenea, situația cheltuielilor de capital, conform listei de investiții aprobate 
pentru anul 2018, sunt prezentate în anexa 8. 

            

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii -Aaspecte problematice 

 primirea cu întârziere a documentelor de la ordonatorii terțiari de credite, celelalte  
subunității din structura D.G.A.S.P.C. Brașov (compartimente, centre, complexuri); 

  neurmărirea comenzilor și a contractelor de către beneficiari/serviciul achiziții, 
respectiv încheierea, uneori,  cu întârziere a contractelor cu furnizorii; 

 lipsa personalului cu atribuții în domeniul contabil în centre/complexuri de servicii, 
 activitatea unora dintre acestea fiind preluată temporar de către personalul din D.G.A.S.P.C. 
Brașov, până la organizarea concursurilor și ocuparea posturilor; 

 volumul mare de documente aferente anilor precedenți care nu au putut fi arhivate. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 scoaterea la concurs a postului vacant din cadrul structurii 
  analizarea activității desfășurate în cadrul serviciului și suplimentarea posturilor 

existente în organigramă cu 2 sau 3 posturi, în vederea asigurării unui grad de încărcare 
corespunzător pentru personalul existent; 

  identificarea unor soluții în vederea depunerii la arhivă a documentelor din anii 
anteriori. 
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B. Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistență Socială 
1. Structură de personal 
Până la data de 31.10.2018, structura Serviciului avea în componenţă 12 posturi, 1 post funcție 

publică de conducere şi 11 funcții de execuție. În perioada mai-octombrie 2018, un salariat a fost 
delegat la alt serviciu, iar din luna noiembrie a fost mutat definitiv în cadrul acelui serviciu (Serviciul 
Management de Caz şi Alternative Familiale). Odată cu aprobarea noii organigrame, la 01.11.2018, 
un salariat a fost mutat în alt serviciu, dar acesta și-a desfășurat activitatea în continuare în cadrul 
structurii, prin delegarea atributiilor. De asemenea, precizăm că un salariat s-a aflat în concediu 
pentru creșterea copilului până la data de 13.08.2018. 

Începând cu data de 01.11.2018, în cadrul Serviciului au fost aprobate 10 posturi, 1 funcție 
publică de conducere şi   funcții de execuție.  

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
 

         Menţionăm că, activitățile specifice desfăşurate de personalul Serviciului vizează de 
înregistrarea, evidența, stabilirea, acordarea/ sistarea drepturilor și facilităților pentru persoanele cu 
handicap, conform normelor legale în vigoare. 

a) Activităţi în domeniul evidenţei, stabilirii, acordării/sistării prestaţiilor sociale 

 verifică și prelucrează aceste acte în funcție de solicitări: întocmesc adeverințe, completează 
în baza de date modificările intervenite în situația beneficiarului cu privire la: domiciliu, 
valabilitate act identitate, statut social, modalitate de plată a prestațiilor sociale: mandat 
poștal sau bănci - înregistrează datele moștenitorilor în caz de deces al persoanei cu handicap 
și întocmesc procuri pentru ridicarea drepturilor, etc 

 stabilesc și acordă prestațiile sociale persoanelor cu handicap pe baza actelor primite prin 
corespondență în cazul dosarelor noi sau a transferurilor din alte județe pentru adulți și a 
tuturor dosarelor pentru copii  

 periodic se primesc de la Secretariatul celor două comisii de evaluare ei pentru Adulți și cel 
de Copii, certificatele emise în perioada respectivă, care trebuie procesate în cel mult 4-5 zile 
pentru cele care au continuitate deoarece beneficiarii se prezintă la ghișeu să-și ridice 
facilitățile: legitimația de transport urban și bilete CFR și AUTO, care nu se pot elibera fără 
validarea certificatului 

 lunar se întocmește situația persoanelor cu acte de identitate expirate și se întocmește referat 
și dispoziție de sistare, iar la depunerea actului de identitate se procesează din nou dosarul și 
se întocmește referatul și dispoziția de acordare, deci se lucrează un dosar de 2 ori 

 toate dosarele procesate se scot din arhivă și se predau șefului de serviciu pentru verificare  
 toate dosarele noi se completează în registrele de evidență pe fiecare categorie de beneficiari: 

pentru copii, nevăzători, adulți fără venit și cu venit 
 la sfârșitul lunii se închide calculul și se încep verificările în programul informatic privind 

plățile ce urmează să se efectueze, operație ce durează 2 zile datorită volumului foarte mare 
de beneficiari în plată, peste 18.500 și a răspunderii foarte mari față de sumele achitate, ~ 
88.000.000 lei și anume:  

             - situația dosarelor noi intrate, prelungite și sistate 
             - situația plăților restante și a reținerilor 
             - situația plăților prin mandat poștal și bănci 
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 după verificarea datelor se listează mandatele poștale și listele de plăți pe Oficiul Poștal și pe 
fiecare bancă în parte. Mandatele poștale trebuie tăiate cu ghilotina, fapt ce necesită un efort 
fizic mare, deoarece sunt 3 mandate pe o coală de hărtie având un format special și pentru a 
se face economie, iar apoi mandatele sunt verificate cu listele de plată întocmite pe oficii 
poștale, ceea ce durează 1 zi datorită efortului fizic și a numărului mare de mandate ce trebuie 
verificate fiecare în parte, fiind peste 11.000 de mandate. 

 listele de plăți și mandatele se depun la Oficiul Poștal și la toate băncile către care se fac 
plăți: CEC, BancPost, Raiffeisen, ProCredit, BCR, BRD și Banca Transilvania 

 dosarele care au fost procesate și semnate de persoanele îndreptățite sunt înregistrate în 
registrul de dispoziții 

 întocmește referatul de debit în cazul plăților necuvenite și transmite persoanei responsabile 
pentru recuperarea debitului 

 lunar se întocmesc separat liste de plăți pentru retururi, diferențiat pe mod de plată: poștă sau 
bănci și mandate poștale speciale deși plățile de la noi au fost efectuate în mod corespunzător 
dar beneficiarii nu-și primesc banii prin poștă lipsind de la domiciliu la data plății  

 se întocmește referatul și dispoziția de sistare și se întocmește dosarul de transfer atunci când 
beneficiarul își stabilește domiciliul în alt județ 

 întocmesc adrese către beneficiari atunci când dosarele depuse sunt incomplete sau au 
buletinele expirate 

 persoană desemnată se ocupă de acordarea cardurilor europene, pentru care centralizează 
cererile beneficiarilor pe care le transmite până în data de 14 a lunii următoare pentru 
soluționare către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. După primirea 
cardurilor se ocupă de înregistrarea acestora și eliberarea către aparținători 

 permanent acordă relații la telefon și fizic 
b) Activităţi în domeniul evidenței, stabilirii și acordării facilităților pentru 

transportul interurban 

 verifică biletele utilizate de beneficiari și decontate de transportatori dacă corespund tarifelor 
și traseelor practicate de aceștia, sumele înscrise în borderouri 

 preia sumele din borderouri în programul informatic și intocmește raportul de decontare;  
 întocmește referatul de debit în cazul folosirii unor bilete în mod eronat și transmite persoanei 

responsabile pentru recuperarea debitului 
 până în data de 6 a lunii întocmește necesarul de fonduri pentru facturile verificate 
 verifică chitanțele pentru plata dobânzilor subvenționate, dacă corespund cerințelor 

contractuale;  
 până în data de 6 a lunii întocmește necesarul de fonduri pentru plata dobânzii pentru luna 

următoare 
 permanent acordă relații la telefon și fizic 

c) Activităţi în domeniul evidenței, stabilirii și acordării legitimațiilor pentru 
transportul urban 

 înregistrează în programul informatic biletele acordate fiecărui beneficiar și le tipărește cu 
datele beneficiarilor la imprimantă 

 înregistrează în registrul de evidență biletele acordate fiecărui beneficiar care semnează de 
primire 
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 la sfârșitul fiecărei luni întocmește raportul privind biletele eliberate și se descarcă din fișa de 
magazie 

 permanent acordă relații la telefon și fizic 
3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
 Cu instituţii publice: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 
 Direcția de Asistență Socială Brașov, Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor 

Brașov, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Brașov, Direcția 
Regională de Drumuri și Poduri Brașov, primării, DGASPC-uri. 

 Cu ONG-uri: Asociația Nevăzătorilor, Asociația Națională a Surzilor, Asociația 
 Operaților pe cord, Asociația “Bastonul Alb”. 
 Cu persoane juridice: RAT Brașov, operatori de transport, Oficiul Poștal Central  
Brașov, bănci comerciale. 
 

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii -Aspecte problematice 

 

 Spaţiile şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea Serviciului, nu asigură condiţiile 
minimale prevăzute de legislaţia muncii, iar calitatea serviciilor acordate, cu toate eforturile depuse 
de personalul structurii, nu satisface nevoile beneficiarilor, aspect care conduce frecvent la 
manifestarea unor stări de nemulţumire din partea acestora; 

 Lipsa de formare profesională continuă a personalului din cadrul Serviciului, deși au 
fost făcute propuneri de pregătire profesională; 

 Conform  HG nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către AJPIS a 
personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la 
DGASPC, au fost preluate din cadrul Serviciului nostru 2 posturi din cele 5 care aveau atribuții în 
acest sens (din cele 10 în total), astfel că, la acest moment întâmpinăm greutăţi în desfășurarea 
activității, în condiții optime și cu respectarea termenelor legale; 

 În cursul anului 2018, nu am putut preda documentele arhivate la arhiva instituției din 
cauza lipsei de spațiu, ceea ce a dus la supraaglomerarea spațiilor de lucru, îngreunând gestionarea 
dosarelor curente;    

 Având în vedere toate aspectele prezentate, apreciem că întreg personalul are sarcini 
de serviciu și atribuții care acoperă integral programul de muncă, iar în condițiile actuale structura de 
personal nu acoperă toate atribuţiile repartizate Serviciului. 
 

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 

Activitatea în cadrul Serviciului este complexă și diversificată ceea ce implică o mare 
răspundere financiară, cu un număr foarte mare de beneficiari  care este în continuă creștere, ~ 4% : 
ținem evidența pentru peste 19.000 de persoane cu handicap - copii și adulți, centralizăm 
documentele pentru retururi pe care le transmitem AJPIS Brașov, acordăm și decontăm bilete de 
călătorie interurbane, eliberăm legitimații de transport urban, plătim dobânzi la credite subvenționate, 
întocmim anchete sociale și transmitem dosarele pentru obținerea rovinietei, acordăm cardul 
european pentru persoanele cu dizabilități, ne ocupăm cu recuperarea debitelor pe cale amiabilă, 
eliberăm procuri şi adeverințe, asigurăm zilnic relații cu publicul etc. 
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Activitatea în cadrul Serviciului impune o bună cunoaștere a legislației, asigurarea relațiilor cu 
publicul, a utilizării tehnicii de calcul, precum și efort fizic pentru lucrul dosarelor în arhivă, peste 
1.000 de dosare pe lună. 
            Propuneri 

 Identificarea de resurse financiare pentru perfecționarea profesională a personalului, anual, 
conform propunerilor făcute; 

 Identificarea ununi spațiu mai mare pentru ghișeele de relații cu publicul; 
 Suplimentarea personalului structurii, cu minim cele 2 posturi luate de AJPIS Braşov; 
 Identificarea unor spații optime pentru arhivarea documentelor. 
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VI. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN SUBORDINEA 
DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT TEHNIC-ADMINISTRATIV 

 
A. Serviciul Administrativ - Compartimentul  Administrativ Patrimoniu, Tehnic și 

Aprovizionare 
 

1. Structură de personal 
În perioada de referinţă, structura Serviciului Administrativ avut în componenţă 7 posturi, din 

care 1 post de conducere şi 6 posturi de execuţie. De la 01.11.2018 conform noii organigrame 
Serviciul Administrativ s-a transformat în Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic şi 
Aprovizionare având  în structură 7 posturi. Tot de la aceasta dată, conducătorii auto și muncitorii 
calificați/necalificați  nu mai sunt cuprinşi în structura Compartimentului. Până la data de 01.11.2018 
activitățile privind componenta de patrimoniu și tehnic se regăsesc la Serviciul Achiziții. 

2. Activităţi desfăşurate de personalul structurii în 2018 
 Transport auto - Pana la sfârșitul anului 2018 s-au primit peste 780 de comenzi de 

transport de la beneficiari din cadrul Direcţiei. Precizăm că toate deplasările efectuate au însumat 
aproximativ  60.000 km. 

Parcul auto a fost menținut în stare corespunzătoare atât din punct de vedere tehnic şi al 
siguranței în exploatare, cât şi din punct de vedere al condițiilor pentru admiterea în circulație a 
autovehiculelor (RCA, asigurări, taxe, tahografe-electronice, certificate de transport etc.). 
 

 Activități de resort ISCIR - În cursul anul 2018 s-au verificat 42 de centrale termice 
şi au fost înlocuite şi reparate  cazanele şi boilerele defecte.  În perioada analizată, din totalul de 45 de 
fochiști care își desfășoară activitatea în cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov, 35 de fochiști au fost 
reautorizați de către ISCIR, ceilalți 10 având autorizația valabila. Precizăm că, instruirea anuală a 
celor 45 de fochiști  care își desfășoară activitatea in cadrul  D.G.A.S.P.C.  se face de către 
responsabilul R.S.T.V.I. împreuna cu o comisie desemnata prin dispoziția Directorului General.  

 

 S.S.M. şi S.U. - În cursul anul 2018 s-au efectuat 30  de instructaje S.U.,  până în luna 
mai 2018 când serviciile au fost externalizate prin încheierea unui contract cu S.C. HWG Consulting 
S.R.L.. În perioada analizată, prin personalul structurii a fost asigurată instruirea S.S.M. şi S.U. a 
voluntarilor cu care au fost încheiate contracte de voluntariat. 

 

 Activități de întreținere – În perioada supusă analizei, s-au efectuat, în regie proprie, 
lucrări de igienizare/reparații la spaţiile de lucru din cadrul sediului de pe strada Iuliu  Maniu 
(amenajare cameră îngrijitor curățenie, amenajare compartiment Financiar) de la sediul de pe strada 
Apullum şi la centrele de plasament şi casele de tip familial din cadrul Complexurilor de Servicii 
Hărman, Tărlungeni, Dacia  şi CZ „Raza de Lumină”.  De asemenea, au fost efectuate reparații 
curente la grupurile sanitare, lucrări de lăcătușărie, mici reparații electrice. 

Prin personalul structurii a fost asigurată curățenia şi întreţinerea spaţiilor interioare/exterioare 
în cele două sedii ale Direcției situate în str.Iuliu Maniu, respectiv str.Apullum. 

3. Activităţi de cooperare în sprijinul beneficiarilor 
 Cu instituții publice, primării,  RAR, ARR, OCPI, ITM, ISU, DSP, DSVA, furnizori 

de utilități; 
 Cu diverși furnizori - asigură respectarea și urmărirea clauzelor contractuale încheiate  
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și atribuite spre urmărire. Asigură efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiile 
finale, cu respectarea legislației în vigoare. 

4. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 

 Dificultăți în rezolvarea problemelor semnalate la instalația electrica – nu avem 
electrician autorizat; 

 Dificultăți în rezolvarea  problemelor semnalate la exploatarea instalațiilor termice ce 
deservesc centralele termice din cadrul D.G.A.S.P.C. 

 

5. Concluzii şi propuneri pentru 2019 
 Clarificarea relaţiilor de subordonare/coordonare a  personalului de execuție angajat 
 în cadrul centrelor din subordine – îngrijitori curățenie, muncitori calificați, conducători auto. 

 
 

B. Serviciul Achiziții Publice 
 

1. Structură de personal 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor date în responsabilitate Serviciului, în anul 2018, structură de 

personal a fost următoarea: 1 funcție publică de conducere - șef serviciu; 7 funcții publice de 
execuție, respectiv 2 funcții de execuție personal contractual. În perioada de referinţă, la nivelul 
Serviciului a existat un post vacant (1 post - personal contractual), iar un post similar s-a vacantat prin 
pensionarea titularului. 

 

2. Activități desfășurate de personalul structurii în 2018 
Pentru realizarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) pentru anul 2018 au fost 

centralizate un număr de 1.159 Referate de necesitate transmise de structurile din cadrul DGASPC 
Brașov, cuprinzând un total de 10.362 poziții. Produsele/serviciile/lucrările au fost centralizate în 85 
categorii principale repartizate pe coduri CPV, pe proceduri de achiziție astfel: 

- licitație deschisă – 7; 
- procedură simplificată – 33; 
- achiziție directă – 45. 
Față de planificările din PAAP 2018, prezentate mai sus, prin platforma electronică pusă la 

dispoziție de SEAP au fost realizate 2 proceduri de achiziție prin licitație deschisă, 8 prin procedură 
simplificată și 2 prin procedură de negociere, fără publicare prealabilă a unui anunț de participare. 

După finalizarea procedurilor au fost încheiate/realizate următoarele: 
 contracte de furnizare alimente, pe diferite grupe de produse; 
 achiziţia de bonuri valorice cu valoare fixă (BVCA) pentru combustibil auto; 
 furnizarea serviciilor de supervizare externă pentru personalul de specialitate;  
 achiziţia serviciilor de întocmire a studiului de fezabilitate + documentație tehnică de 

autorizare construcție + proiect tehnic/detalii de execuție pentru construirea unei case de tip familial - 
proiect pentru închiderea Centrului de Plasament "Ghiocelul" Brădet; 

 achiziţia de scutece absorbante, șervețele umede și mănuși de unică folosință; 
 achiziția de echipamente de bucătărie și echipamente pentru spălătorii, cu montaj; 
 achiziţia combustibilului pentru încălzit, material lemnos şi brichete de rumeguș. 
Prin achiziție directă au fost realizate un număr de 2.845 achiziții. 
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Precizăm că, în cadrul Listei de Investiții au fost cuprinse 34 de obiective, din acestea fiind 
realizate 19 obiective, reprezentând 55,88 %.  

Nerealizarea a 44,12 % din motive obiective s-a datorat, în principal, lipsei caietelor de 
sarcini/specificațiilor tehnice, fără de care nu au putut fi demarate procedurile de achiziție, 
neparticipării operatorilor economici la procedurile de achiziție, dar și nesemnării contractelor de 
către agenții economici declarați câștigători în cadrul procedurilor de achiziție. 

În anul 2018, au fost încheiate 155 contracte, acorduri-cadru și acte adiționale. Dintre 
contractele de prestări de servicii menționăm:  
 

 servicii de prestații medicale efectuate de medici specialiști; 
 servicii de analize medicale;  
 servicii de intervenție la tehnica de calcul din dotare; 
 servicii de deratizare și dezinsecție;  
 servicii de coșărit;  
 servicii de catering;  
 servicii de ridicare deșeuri medicale;  
 servicii de verificare prize de pământ – PRAM;   
 servicii de închiriere soft contabilitate și registratura electronică.  

Dintre activităţile curente desfăşurate în perioada de referinţă la nivelul Serviciului Achiziții 
Publice mai menţionăm: 

 au fost încheiate protocoale pentru masă și cazare necesare beneficiarilor care urmează 
o forma de învățământ în afara localității centrului de proveniență; 

 a fost asigurată furnizarea de bilete de călătorie gratuită pentru transportul pe calea 
ferată a beneficiarilor DGASPC Brașov, prin comenzi către SNTFC CFR Calatori SA.; 

 a fost asigurată achiziția materialelor folosite la reparațiile curente de mică amploare și 
dificultate ce au fost efectuate în regie proprie; 

 în urma derulării procedurilor de atribuire prin SEAP, au fost contractate firme 
specializate care au efectuat reparațiile curente pe diferite domenii, în care DGASPC Braşov nu 
deţine resursă umană calificată (electric sau instalații); 

 a fost asigurată, în baza contractelor încheiate, furnizarea alimentelor în proporție de 
95% din totalul varietății produselor solicitate de beneficiari; 

 pentru eficientizarea activităţii, au fost elaborate 3 proceduri de lucru și anume: PS-16 
- Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, PS-17 - Urmărirea și derularea 
contractelor de achiziții publice, respectiv PO-77 ed. II - Organizarea și desfășurarea achizițiilor 
directe; 

 prin activitatea specifică desfășurată, a fost asigurată fluența și buna funcționare a 
tuturor structurilor din cadrul DGASPC Brașov, prin punerea la dispoziția acestora a materialelor, 
serviciilor și lucrărilor de reparații solicitate, în baza resurselor financiare alocate. 

 

3. Dificultăți întâmpinate în realizarea atribuțiilor din competența materială a structurii 
În perioada supusă analizei, Serviciul Achiziţii Publice s-a confruntat cu mai multe dificultăţi 

printre care este oportun a fi menţionate următoarele: 
 în mod frecvent, au fost constatate neconformităţi în ceea ce priveşte completarea 

Referatelor de Necesitate de către structurile din cadrul Direcţiei, beneficiari direcţi ai rezultatelor 
contractelor care urmează să fie atribuite în anul financiar. De cele mai multe ori această activitate a 
fost tratată superficial fără ca justificările pentru alegerile specifice făcute și/sau pentru deciziile luate 
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să fi fost temeinic documentate. Astfel, se impune ca definirea necesităților să fie realizată în mod 
realist şi, înainte de asumarea acestora de către șeful structurii beneficiare, acestea să constituie 
rezultatul unor analize temeinice ce au avut la bază resursele alocate şi prioritizarea necesităţilor ce 
trebuie satisfăcute. 
 au fost constatate situaţii de neconformitate în ceea ce priveşte elaborarea Caietului de  

Sarcini de către unele structuri din cadrul Direcţiei. În acest context, de cele mai multe ori solicitanţii 
nu au stabilit în mod concret, sau au oferit informaţii incomplete cu privire la: serviciul care urmează 
să fie prestat, nivelurile, standardele și resursele, împreună cu realizările și rezultatele asociate; 
produsul care urmează să fie achiziționat; lucrarea care urmează să fie efectuată. 

 

4. Concluzii și propuneri pentru 2019 
În vederea îmbunătățirii cantitative și calitative a proceselor de achiziții publice, avem în vedere 

reprelucrarea, la nivelul tuturor structurilor din cadrul DGASPC Braşov, procedurilor de sistem și 
operaționale referitoare la activitatea privind achizițiile publice, proceduri în care sunt cuprinse și 
modalitățile de rezolvare a deficiențelor constatate în perioada analizată. 

Totodată, pentru îmbunătățirea activității Serviciului Achiziții Publice, propunem următoarele 
obiective:  

 Asigurarea sustenabilității pe termen lung prin promovarea planificării strategice a 
procesului de achiziție publică; 

 Execuția unitară a procesului de achiziție publică respectiv a procedurilor de atribuire 
specifice până la finalizarea acestora (prin semnarea contractului/acordului-cadru); 

 Asigurarea conformității cu cerințele aplicabile; 
 Monitorizarea constantă și controlul procesului pentru asigurarea îmbunătățirii 

continue.  
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VII. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE SOCIALE PENTRU 
PROTECȚIA COPILULUI, RESPECTIV PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR 

ADULTE 

 
A. Raport de activitate Complexul de Servicii Brădet 

a. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018 (dinamica numărului de beneficiari 
intrări/ieșiri), capacitate/ocupare, numărul de beneficiari la 31.12.2018 

I.) Centrul de Plasament „Ghiocelul“ 

LUNA 
NR.MEDIU DE 
BENEFICIARI 

CAPACITATE C.P 
GHIOCELUL 

INTRĂRI IEȘIRI 

IANUARIE 50 48 2 2 
FEBRUARIE 50 48 0 0 
MARTIE 50 48 0 0 
APRILIE 50 48 0 0 
MAI 49 48 0 1 
IUNIE 48 48 0 1 
IULIE 47 48 0 1 
AUGUST 46 48 0 1 
SEPTEMBRIE 45 48 0 1 
OCTOMBRIE 47 48 2 0 
NOIEMBRIE 48 48 1 0 
DECEMBRIE 47 48 0 1 
MEDIA LUNARĂ PE ANUL 2018 – 48 BENEFICIARI 
 

II.) Locuința Protejată „Casa Chris“ 
 

LUNA 
NR.MEDIU DE 
BENEFICIARI 

CAPACITATE L.P 
CASA CHRIS 

INTRĂRI IEȘIRI 

IANUARIE 9 10 0 0 
FEBRUARIE 9 10 0 0 
MARTIE 9 10 0 0 
APRILIE 9 10 0 0 
MAI 9 10 0 0 
IUNIE 9 10 0 0 
IULIE 9 10 0 0 
AUGUST 9 10 0 0 
SEPTEMBRIE 9 10 0 0 
OCTOMBRIE 9 10 0 0 
NOIEMBRIE 9 10 0 0 
DECEMBRIE 9 10 0 0 
MEDIA LUNARĂ PE ANUL 2018 – 9 BENEFICIARI 
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III.) CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP BRĂDET  

Anul 2018 
Total beneficiari = 63 (la data 31.12.2017) 

Nr. total ieșiri anul 2018 =  24 
Nr. total intrări anul 2018 =  20 

Total beneficiari = 59 (la data 31.12.2018) 
Proveniență 

Familie Asistență maternală CS Brădet 
29 2 28 

2018 Nr. total înscriși Nr. total prezenți  Media zilnică 
Ianuarie  59 54 12 

Februarie 58 53 14 
Martie 63 55 15 
Aprilie 64 60 15 

Mai  66 59 16 
Iunie 61 54 19 
Iulie 60 40 15 

August 60 34 15 
Septembrie 60 55 16 
Octombrie 61 45 17 
Noiembrie 63 42 13 
Decembrie 59 34 9 

 

b.) În vederea stabilirii costului mediu/beneficiar /an în perioada 2018 vă transmitem 
urmatoarea situatie: 

 Personalul  angajat aferent celor  trei centre este: 
Centrul de Plasament „Ghiocelul“ - 53 persoane 
Locuința Protejată „Casa Chris“ - 8 persoane 
Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap - 9 persoane 

Tip cheltuială 

Centrul de Plasament 
Ghiocelul 
 An 2018 

Locuinta Protejata Casa 
Chris 

An 2018 

Centru de Recuperare pentru copilul 
cu handicap 

An 2018 

 Total Cheltuieli cf. 
Execuție bugetare 

Total Cheltuieli cf. 
Execuție bugetare 

Total Cheltuieli cf. Execuție bugetare 

Hrană 197.675,50 56.194,01 0 

materiale sanitare și 
medicamente 11.372,21 

2.745,22 0 

Cheltuieli de întreținere și 
gospodărire 

286.258,58 54.773,36 71.564,64 

Obiecte de inventar 117.205,41 0 0 
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Alte Cheltuieli 103.375,11 6.006,27 25.843,78 

Cheltuieli de personal 2.677.487,40 
452.043,33 347.725,64 

total 3.393.374,21 571.762,19 445.134,06 

nr.mediu bebef./an 48,00 9 14 

cost mediu/luna/benef. Cf. 
HG 978/2015 

39.078 21.609,41 14.313 

Cost mediu/benef./an 70.695,30 63.529,13 31.795,29 

c.)  Situația numărului de beneficiari pe grupe de vârstă (pentru beneficiarii copii ), respectiv 
instituționalizați pe grade de handicap (unde este cazul) la data de 31.12.2018. 

Grupă de vârstă Număr beneficiari C.P 
Ghiocelul 

Grad de handicap 

5 – 10 ani 2 2- handicap grav 

10 – 14  ani 10 
3- handicap accentuat 
2- handicap grav 
2 – handicap grav 

14 – 16 ani  
 18 

5 – handicap mediu 
6  -  handicap grav 

16 – 18 ani  
 8 

2- handicap accentuat 
7 – handicap grav 

+ 18 ani  9 9 – handicap grav 
 

Grupă de vârstă Număr beneficiari L.P Casa 
Chris 

Grad de handicap 

21 – 31 ani 9 
1 - handicap mediu 
4 – handicap accentuat 
4 – handicap grav 

d) Evenimente derulate în cadrul CS Brădet:  

Conform deficiențelor mintale, beneficiarii dezvoltă procese cognitive lente fără a participa la 
olimpiade organizate ; aceștia se bucură de spectacole, ateliere și expoziții realizate în cadrul C.S.E.I 
Brădet, unde își desfășoară programul educațional.  

Creativitatea beneficiarilor este favorizată, îmbunătățită și în timpul liber în mediul protejat cu 
ajutor și îndrumare din partea personalului C.S Brădet au diverse ateliere de creație (colorat, desenat, 
lipire, decupaj, traforaj, etc). 

Beneficiarii sunt încântați lunar de câte o excursie organizată și sponsorizată, vizitând 
obiective turistice semnificative țării (muzee, mănăstiri, lacuri, parcuri, etc); acumulând noi 
cunoștințe, dezvoltând abilitățile de socializare și integrare. Beneficiarii, în acord cu abilitățile, vârsta 
și interesele sunt implicați în toate activitățile zilnice. De asemenea beneficiarii au activități de 
gardenning în seră și cele 2 solarii.  

20 dintre beneficiarii complexului au participat la o tabără de 2 săptămâni la 
Mahmudia/Tulcea. 
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Situații de criză: Datorită evenimentului imprevizibil din data de 11.01.2017, incendiul de la 
Cabana „Brândușa” (cabana de fete), beneficiarele Centrului de Plasament au fost mutate la Centrul 
de Plasament „Ghiocelul” (cabană de băieți). Această acțiune fiind provizorie, fetele au fost 
consiliate, oferindu-se sprijin emoțional pentru traversarea șocului produs. Pe parcursul anului 2018 
beneficiarele (fete) au fost găzduite în CP Ghiocelul, în modul separat (4 dormitoare X 3 paturi, 6 
toalete, 6 lavoare, 1 living, 1 dressing), cu intrare separată.  
 
e.) Stadiul acreditării / licențierii: 

Documentele necesare acreditării Centrului de Plasament „Ghiocelul” și Locuinței Protejate 
„Casa Chris” au fost înaintate serviciului specializat (ROF, cerere de acreditare, autorizații, fișă de 
autoevaluare etc). Acestea sunt în lucru fiind monitorizate și verificate.  
f.) Managementul resurselor umane 

 În cadrul CS Brădet sunt 87 posturi, conform organigramei, din care ocupate 67 (0,77 grad de 
ocupare a posturilor). Se evidențiază gradul mic de ocupare a posturilor de specialiști, fiind 
vacante 2 posturi de psiholog specialist, 1 post de psihopedagog, 5 posturi de asistent medical, 1 
post maseur. De asemenea postul de logoped a fost vacant temporar (CCC), 2 posturi de 
educator specializat au fost vacante temporar ( concediu de boală pe termen lung), 1 post de 
educator specializat a fost vacantat pe motive medicale. 

Pogramul se desfășoară în ture 12/24/12/48 (în afară de CRCH și personalul administrativ, 
psihopedagog, asistent social L-V 8h/zi), datorită programului mijloacelor de transport în comun și a 
faptului că CS Brădet nu are serviciu de pază, este izolat, are 1,5 km gard. 

Au fost organizate cursuri de pregătire/formare/specializare: curs educatori specializați (15 angajați), 
managementul serviciilor sociale (2), noțiuni fundamentale de igienă (30). 

g.) Management administrativ  

 A fost finalizată construcția CTF „Gabriela“ cu capacitatea de 12 locuri. 

 Activitatea de curățare a zăpezii (drum 450m/5,5m, alei 300m, 3 parcări x 500mp, drum acces 
secundar CP Ghiocelul 500 m X 4m) este efectuată cu tractorul din dotare. 

 Tăierea ierbii (10000 mp gazon, 5 ha iarbă) este efectuată cu tractorul și utilajele proprii. 

 Lucrările de reparații (pavimente, placări cu faianță, reparații mobilier casnic și de parc, 
zugrăveli, vopsitorii,instalații) sunt efectuate cu angajații CS Brădet. 

 A fost prelungită instalația termică la corpul administrativ și instalate 3 radiatoare în sala de 
mese, pentru asigurarea confortului termic în timpul servirii mesei pentru beneficiari. 

 Au fost reparate instalațiile de canalizare în cele două module de la etajul Centrului de 
Plasament „Ghiocelul“ și replacate cu faianță băile de la parterul aceluiași centru. 

 A fost șlefuit și protejat cu lac exteriorul Centrului de Plasament „Ghiocelul“. 

 A fost refăcută instalația generală de alimentare cu apă, pe lungimea de 120 m, care datorită 
vechimii cauza consumuri nejusticate de apă (120mc/zi) și realimentarea hidranților interiori 
și exterior. 
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B. Centrul de Plasament „Casa Ioana“ Rupea 
a. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018 a fost de 26 beneficiari.  

Pe parcursul anului 2018 următoarele ieșiri: 4 reintegrări în familie (2 în luna ianuarie și 2 în luna 
septembrie), 2 transferuri (1 în luna mai și 1 în luna ianuarie), 2 plasamente familiale în luna 
octombrie, o revocare de măsură la 18 ani în luna noiembrie și o căsătorie în luna decembrie. În 
aceeași perioadă a anului, au fost 4 intrări noi  în centru (2 în luna august, 1 în luna septembrie și 1 în 
luna noiembrie). Capacitatea centrului este de 34 locuri. La data de 31.12.2018 în centru se aflau 24 
beneficiari. 

b. Costul mediu/beneficiari realizat în anul 2018 

Luna 
Nr mediu 
beneficiari 

Total 
cheltuieli (lei) 

Cost mediu 
beneficiari 

(lei/beneficiar) 

Total cheltuieli 
Utilitati si Personal 

(lei) 

Ianuarie 20 128743 6437,15 111721 
Februarie 23 132024 5740,17 113135 
Martie 23 133311 5796,13 113830 
Aprilie 20 160254 8012,70 138518 
Mai 22 185817 8446,23 159169 
Iunie 17 117965 6939,12 104213 
Iulie 7 107205 15315 98467 
August 12 111638 9303,17 102844 
Septembrie 20 124242 6212,10 106317 
Octombrie 22 135567 6162,14 104979 
Noiembrie 21 124761 5941 102217 

Decembrie 15 153041 10202,73 122258 
Medii 18,5 1.614.568 87.273,95 1.377.668 

c. Situația numărului de beneficiari pe grupe de vârstă la data de 31.12.2018: 
Grupă de vârstă Număr beneficiari  

0 – 7 ani 1 
7 – 14  ani 12 
14 – 18 ani  9 
+ 18 ani  2 

 
d. Stadiul acreditării/licențierii:  

La sfârșitul anului 2018, centrul deținea Licență de funcționare provizorie nr. 615. 
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C. Complexul de Servicii Făgăraș 
1. Centrul de Plasament „CASA MARIA“ Făgăraș 

A. Număr mediu de beneficiari pe anul 2018:  

LUNA 
NR.MEDIU DE 
BENEFICIARI 

CAPACITATE 
C.P Casa Maria 

INTRĂRI IEȘIRI 

IANUARIE 31 35 0 0 
FEBRUARIE 30 35 0 1 
MARTIE 30 35 0 0 
APRILIE 30 35 0 0 
MAI 33 35 3 0 
IUNIE 34 35 1 0 
IULIE 34 35 0 0 
AUGUST 33 35 0 1 
SEPTEMBRIE 33 35 0 0 
OCTOMBRIE 33 35 0 0 
NOIEMBRIE 33 35 0 0 
DECEMBRIE 33 35 0 0 

MEDII 32  4 2 
B. Costul mediu/beneficiar realizat în 2018 – 3882,96 lei 

 
luna ianuarie 2018  31 copii – cost mediu   = 4073,79 lei 
luna februarie 2018  30 copii – cost mediu   = 4071,94 lei 
luna martie 2018  30 copii – cost mediu   = 4091,11 lei 
luna aprilie 2018  30 copii – cost mediu   = 5102,55 lei 
luna mai 2018   33 copii – cost mediu   = 4102,63 lei 
luna iunie 2018  34 copii – cost mediu   = 3541,68 lei 
luna iulie 2018  34 copii – cost mediu   = 3521,23 lei 
luna august 2018  33 copii – cost mediu   = 2953,10 lei 
luna septembrie 2018  33 copii – cost mediu   = 3406,90 lei 
luna octombrie 2018  33 copii – cost mediu   = 4298,68 lei 
luna noiembrie 2018  33 copii – cost mediu   = 3394,44 lei 
luna decembrie 2018  33 copii – cost mediu   = 4216,96 lei 
 

C. Situația numărului de beneficiari pe grupe de vârstă: 
Grupă de vârstă Număr beneficiari C.P Casa Maria 

7 – 13 ani 16 
14 – 18  ani 14 
+ 18 ani  3 

D. Evenimente în centru 
a.Olimpiade: Samoilă Daniela a participat la Concursul Național de Competență și Performanță, 
etapa județeană, obținând premiul I la matematică și mențiunea I la română. Toma Roxana a 
participat la Concursul Comper – Comunicare – Etapa Județeană, obținând premiul I. 
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b.Excursii/tabere/vacanțe: 
 Tabăra „Copii Fără” - 06.02.2018-11.02.2018 
 Tabăra „Copii Fără”- 30.03.2018-04.04.2018 
 Olanda –Fundatia-Den Ham Stichting Helpt Roemenie-18.07.2018-08.08.2018 
 Olanda –Fundatia-Hope4Kids-14.07.2018-11.08.2018 
 Irlanda –Fundatia-North West Romanian Orphan”s  Project”-23.07.2018-16.08.2018 
 Tabara „Copii Fara”-02.07.2018-07.07.2018 
 Tabara Costinesti-25.08.2018-31.08.2018 
 Tabara „Copii Fara”-03.09.2018-09.09.2018 
 Tabara  ADDIP-15.12.2018-19.12.2018 
 Irlanda –Fundatia-North West Romanian Orphan”s  Project”-17.12.2018-09.01.2019 
 Olanda –Fundatia-Hope4Kids-15.12.2018-11.01.2019 
 Castelul Peles, Castelul Bran, Cheile Turzii, Salina Turda, Sibiu-Gradina Zoologica, Brasov-

Parcul de distractii, Manastirea Sambata de Sus 
c.Activități recreative: 
 Piese de teatru la Casa Municipala de Cultura Fagaras 
 Spectacole de circ 
 Cursuri de dans clasic si modern 
 Confectionare obiecte decor cu specific de iarna 
 Targ de iarna si Pasti cu obiecte specifice la Mall Coresi 

d.Concursuri in comunitate 
 Marcu Stela participat la concursul de cross  “Campioni pentru sanatate” proba de 400 m, 

organizat de Primaria Fagaras obtinand rezultate foarte bune-locul I -pentru care a primit 
diploma. 

 Elena a participat la concursul de cross „Campioni pentru sanatate” proba de 200 m, organizat 
de Primaria Fagaras obtinand rezultate foarte bune-locul IV -pentru care a primit diploma. 

 Campu Valentina, Moraru Denisa, au participat la concursul de cross „Campioni pentru 
sanatate” organizat de Primaria Fagaras 

 Luca Luminita a participat la concursul „Evadare in  Arta” recitand o poezie si a obtinut 
Premiul II. 

 Concurs de biciclete organizat de Primaria Fagaras 
 Au vizitat  Fabrica Schaffler Codlea-Ghimbav. 
 Au participat la Festivalul Iei la Cetatea Fagaras, Festivalul de Folclor al Copiilor 

Institutionalizati la Ghimbav, Festivalul de traditii si obiceiuri in Tara Fagarasului – Colegiul 
Aurel Vijoli, Participarea la ”Zilele Cetatii Fagarasului”, Participarea la Festivalul Ziua 
Recoltei si Festivalul Pastravului, Participarea de deschiderea festiva a Sarbatorilor de iarna, 
Serbari de Craciun 

 Festivalul  Parcul Natural Poiana Narciselor de la Vad-Jud.Brasov 
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E. Stadiul acreditarii/ licentierii: CP Casa Maria beneficiaza de licenta de functionare valabila 
5 ani, incepand cu data de 10.05.2016. Monitorizarea a fost efectuata in luna mai 2019. 

F. Managementul resurselor umane: 
- structura de personal: 
 specialisti -                  Educator principal S – 7 posturi 
                                     Parinte social – 7 posturi 
                                     Educator PL  – 1 post 
                                     Asistent medical  - 1 post 
                                     Asistent social specialist – 1 post 
                                     Psiholog specialist – 1 post 
   Administrativ:           Referent I A – 1 post 
                                    Administrator – 1 post 
                                    Magaziner – 1 post 
                                    Muncitor calificat bucatarie – 3 posturi 
                                    Muncitor calificat spalatorie – 1 post 
                                   Sofer – 1 post 
Posturi vacante: 1 post educator principal S 
                           1 post educator 
                           1 post educator PL 
                           1 post magazioner 
Nota 1: posturile vacante sunt incluse in structura de personal mai sus mentionata. 
Nota 2: procentul de specialisti din structura de personal este 70,37%. 

G. Managementul administrativ: 
- Igienizarea spatiilor din blocul alimentar;  
- Activitati de amenajare a curtii interioare in perioada aprilie-mai (ronduri de flori); cu participarea 
personalului educativ si de ingrijire precum si copiii din cadrul centrului; 
- Activitate privind igienizare a spatiilor de locuit in perioada iulie-august 2018, cu participarea 
soferilor, personalului de ingrijire, personalului educativ si a copiilor peste 14 ani; 
- Realizarea unor spatii de cultivare a legumelor specifice zonei, in scopul de a dezvolta deprinderile 
de viata independenta a beneficiarilor; 
- Realizarea unui spatiu de garare a autovehiculelor aflate in dotarea complexului; 
-  Reparatii curente (dusuri, toalete, montare corpuri de iluminat, reparatii mobilier, centrale termice). 
Propuneri 2019 
- Inlocuirea centralelor termice – stare avansata de degradare. 
- Inlocuire usi termopan intrare – 2 buc 
- Ignifugare pod – 640 m2 
- Conectarea la reateua de canalizare a Municipiului Fagaras (proiect si executie – inclus in 
propunerea de buget pe anul 2019) 
- Transformarea CP Casa Maria in 2 CTF-uri, conform Ordinului 25/2019 (arhitectura casei in 
oglinda permite separarea in doua locuinte, fiecare cu o curte aferenta). 
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2. Centrul de Plasament „FLOARE DE COLȚ“ Făgăraș 
 

A. Număr mediu de beneficiari pe anul 2018  

LUNA 
NR.MEDIU DE 
BENEFICIARI 

CAPACITATE 
C.P Floare de Colț 

INTRĂRI IEȘIRI 

IANUARIE 39 40 0 0 
FEBRUARIE 39 40 0 1 
MARTIE 39 40 0 0 
APRILIE 35 40 0 4 
MAI 35 40 3 0 
IUNIE 35 40 1 0 
IULIE 35 40 0 0 
AUGUST 35 40 0 1 
SEPTEMBRIE 35 40 1 2 
OCTOMBRIE 34 40 2 1 
NOIEMBRIE 35 40 0 0 
DECEMBRIE 35 40 0 0 

MEDII 36  3 2 
B. Costul mediu/ beneficiar realizat in 2018 – 4431,90 lei 

luna ianuarie 2018  39 copii – cost mediu   = 3273,10 lei 
luna februarie 2018   39 copii – cost mediu   = 3339,49 lei 
luna martie 2018   39 copii – cost mediu   = 3683,49 lei 
luna aprilie 2018   35 copii – cost mediu   = 5412,85 lei 
luna mai 2018    35 copii – cost mediu   = 5477,08 lei 
luna iunie 2018   35 copii – cost mediu   = 5783,43 lei 
luna iulie 2018   35 copii – cost mediu   = 3950,02 lei 
luna august 2018   35 copii – cost mediu   = 4121,10 lei 
luna septembrie 2018   35 copii – cost mediu   = 4294,40 lei 
luna octombrie 2018   34 copii – cost mediu   = 4833,00 lei 
luna noiembrie 2018   35 copii – cost mediu   = 4376,65 lei 
luna decembrie 2018   35 copii – cost mediu   = 4992,42 lei 

C. Situația numărului de beneficiari pe grupe de vârstă: 
 7 – 13 ani – 10 copii 
14 – 18 ani – 20 copii 
Peste 18 ani – 5 copii 

Situatia numarului de beneficiari pe grupe de varsta si incadrati in grad de handicap: 
7 – 13 ani – 5 copii 
14 – 18 ani – 5 copii 
Peste 18 ani – 4 copii 
D. Evenimente in centru 

 Organizarea zilei de 1 Iunie - participa copiii din C.P  “CASA MARIA” si C.P. “FLOARE 
DE COLT” cu invitati din scolile si colegiile fagarasene; 
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 Tabara Lotrioara, jud. Valcea – iunie 2018; 
 Picnic organizat in comuna Recea; 
 Confectionarea de obiecte cu ocazia zilelor de 1, 8 martie, Sarbatoarea Pastelui si Craciunului, 

cu participarea copiilor din C.P ”Floare de Colt” 
 Participarea la targurile de obiecte organizate de DGASPC la Mall Coresi Brasov. 
 Participare la Festivalul de traditii si obiceiuri din Tara Fagarasului, organizat de Colegiul 

Aurel Vijoli; 
 Participare de Festivalul Rasuna Cetatea de la Ghimbav; 
 Participarea la”Zilele Cetatii Fagarasului” 
 Vizionare piese de teatru la Casa Municipala de Cultura Fagaras 
 Vizionare spectacole de circ 

 
E. Stadiul acreditarii/ licentierii – CP Floare de Colt beneficiaza de licenta de functionare 

valabila 5 ani, incepand cu data de 10.05.2016. 
Monitorizarea a fost efectuata luna mai 2019. 

F. Managementul resurselor umane: 
- structura de personal: 
 specialisti -                  Educator principal S – 5 posturi 
                                     Parinte social – 7 posturi 
                                     Educator PL principal  – 2post 
                                     Educator principal M – 1 post 
                                     Educator S – 2 posturi 
                                     Educator SSD – 1 post 
                                     Instructor educatie principal – 2 post 
                                     Instructor educatie – 5 posturi 
                                     Asistent medical principal - 4 post 
                                     Asistent social practicant – 1 post 
                                     Psiholog practicant – 1 post 
                                     Psihopedagog principal – 1 post 
                                     Medic – 1 post 
   Administrativ:           Economist – 1 post 
                                    Magaziner – 1 post 
                                    Inspector de specialitate – 1 post 
                                    Muncitor calificat – 2 post 
                                    Muncitor calificat spalatorie – 1 post 
                                   Sofer – 1 post 
Posturi vacante: 
                           1 post educator PL principal 
                           2 post instructor de educatie 
                           1 post medic 
                           1 post muncitor calificat 
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Nota 1: posturile vacante sunt incluse in structura de personal mai sus mentionata. 
Nota 2: procentul de specialisti din structura de personal este 63,46%. 

G. Managementul administrativ: 
- Igienizarea spatiilor de locuit; 
- Amenajarea si infrumusetarea curtii interioare; 
- Montare boiler; 
- Realizare cabine dus; 
- Realizare rampă acces; 
- Recondiționare pervaze;  
- Reparatii curente (dusuri, toalete, montare corpuri de iluminat, reparatii mobilier). 
Propuneri 2019: 

 Inlocuire usi termopan camere – 22 buc + 2 usi duble cluburi 
 Anvelopare cladire 
 Accesarea unui serviciu de catering pentru C.P. Floare de Colţ pe perioada vacanţelor 

când cantina şcolii este închisă (vacanţă Paşte, vacanţă vară şi vacanţă iarnă). Din acest 
motiv copiii sunt nevoiţi să servească cele 3 mese zilnice în C.P. Casa Maria. Distanţa de 
deplasare este mare, poziţionarea centrului este  într-o zonă cu trafic intens şi fără spaţiu 
pietonal amenajat. Menţionăm că aceşti copii cu vârste cuprinse între 7-21 ani, au 
dizabilităţi cu incadrare in diferite grade de handicap, tulburări grave de comportament, 
ceea ce face dificilă supravegherea pe perioada deplasării. Acest serviciu a fost solicitat 
prin Referat necesitate 391/352/18.04.2019 si nota justificativa catering 167/18.04.2019. 

 Imbunatatirea calitativa a conditiilor de locuit (amenajare de bai – una la 2 camere), in 
vederea imbunatatirii calitatii serviciilor care se vor desfasura in centrele de plasament 
care functioneaza pe langa scolile speciale, unde ar putea ramane copiii sau tinerii 
(Metodologia unitara la nivel national, care sta la baza elaborarii planurilor individuale de 
inchidere a centrelor). 

 Construirea a doua casute (CTF), pe terenul situat in incinta grupurilor de scoli (Centrul 
Scolar de Educatie Incluziva Fagaras, Colegiul Aurel Vijoli), de pe Soseaua Combinatului 
nr. 1,2,3. Argumentul principal al acestei variante este apropierea de Centrul Scolar de 
Educatie Incluziva Fagaras,  frecventat de toti copiii din CP Floare de Colt, in vecinatatea 
institutiilor de invatamant mai sus mentionate, statia de transport public, spatii amenajate 
pentru desfasurarea activitatilor sportive, frecventate de copiii din comunitate. 
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D. Centrul de Plasament „SFÂNTUL STELIAN” Ghimbav 
a) Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018 

Nr crt. Efectiv la 01.01.2018 Intrări 2018 Ieșiri 2018 Nr beneficiari la 
31. 12.2018 

1 18 26 26 18 
b) Costul mediu/beneficiari realizat în anul 2018 

Nr 
crt Centrul Nr mediu 

beneficiari 

Cheltuieli 
conform 
executie 
bugetara 

Cost 
mediu/beneficiar 

in anul 2018 

 

1 Centrul Sf Stelian Ghimbav 18 1321772,5 73432 

c) Situația numărului de beneficiari pe grupe de vârstă 
Nr crt. Grupa  7-12 ani Grupa peste 13 ani 
1 3 15 

d) Evenimente în centru 
1.Excursii/tabere/etc 
 Excursie   în Munţii Piatra Craiului 
 Deplasări Patinoarul Ghimbav 
 Vizite la Gradina Zoologică 
 Vizita la Dino Parc Rasnov 
 Picnic in livada orasului 
 Excursie Magura Codlea 
 Plimbari cu bicicletele 
 Jocuri sportive pe terenul de fotbal din Ghimbav 
 Vizitare Centrul de Informare Turistica Ghimbav 
 Vizitare Biserica saseasca Ghimbav 
 Concert de Craciun Biserica Ortodoxa Ghimbav 
 Participare la C Art Fest in loc.Cristian 
 Participare la spectacolul de Craciun organizat de Primaria Ghimbav 
 Evenimentele de recreere și socializare s-au desfășurat cu o frecventa de 2-3 evenimente pe 

săptămâna, in functie de dorintele beneficiarilor, resurse disponibile si de anotimp 
2.Situații de criză 
 39 de părăsiri ale centrului de către beneficiari, fără permisiune 
 53 situații înscrise în Registrul pentru Evenimente Deosebite 

e) Stadiul acreditării 
Centrul are Licență de Funcționare, mentinută în urma Raportului de Monitorizare în Teren a 

inspectorilor sociali ; Nr :6632/05.07.2019 
f) Managementul resurselor umane 

Structura de personal : 
1post -  Sef Centru 
1 post - Inspector de specialitate 
1 post - Economist 
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2 posturi -Instructori de educaţie 
7 posturi -Educatori 
4 posturi -Parinte social 
1 post - Asistent social 
1 post -Psiholog 
2 posturi -Bucătar 
1 post -Asistent medical 
1 post -Sofer 
1 post - Muncitor 

La data de 31.12.2018, erau vacante următoarele posturi : 
1 post Șef Centru 
1 post Instructor de educație 
1 post Asistent medical 
1 post Asistent social 

În prezent sunt vacante următoarele posturi : 
1 post Șef Centru 
1 post Asistent social 

g) Managementul administrativ 
La data de 31.12.2018, managementul administrativ era asigurat prin cumularea funcțiilor 

inspectorului administrativ cu funcțiile de Șef Centru și cele 5 persoane din compartimentul 
administrativ 
 

E. Complexul de Servicii Săcele 
 

Complexul de Servicii Săcele este format din CTF Chip, CTF Dale și Centrul Maternal „Casa 
Mamei“. Activitatea centrului este structurată pe mai multe compartimente: educativ, social, 
psihologic și administrativ. 

A. Numarul mediu de de beneficiari pe anul 2018: 
La data de 31.12.2018, situația beneficiarilor pe centre era următoarea :  CTF Chip - 11 
beneficiari, CTF Dale - 11 beneficiari,  Centrul maternal - 6 cupluri mama-copil 
Numarul mediu de de beneficiari pe anul 2018 :  CTF Chip - 11 beneficiari, CTF Dale - 11 

beneficiari,  Centrul maternal - 5 cupluri mama-copil 
B. Costul mediu/beneficiar pe anul 2018 

CENTRUL MATERNAL ORIZONT 
    2018 

Tip cheltuială 

cost 
mediu/luna/bene
f. Cf. HG 
978/2015 

 Total 
Cheltuieli cf. 
Execuție 
bugetare 

Hrană   37924,61 

materiale sanitare și medicamente   1268,49 
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Cheltuieli de întreținere și gospodărire   44847,56 
Obiecte de inventar   12254,31 
Alte Cheltuieli   14530,27 

Cheltuieli de personal   413036 
total 3828 523861,24 

nr.mediu benef./an 6 5 

Cost mediu/benef./an 22968 104772,25 
 

Casa de tip familial CHIP 
     2018 

Tip cheltuială 

cost 
mediu/luna/bene
f. Cf. HG 
978/2015 

 Total Cheltuieli 
cf. Execuție 
bugetare 

Hrană   38133,67 
materiale sanitare și 
medicamente   302,77 
Cheltuieli de întreținere și 
gospodărire   36513,46 

Obiecte de inventar   10151,76 
Alte Cheltuieli   19546,22 

Cheltuieli de personal   413036 
total 2163 517683,9 
nr.mediu benef./an 11 11 

Cost mediu/benef./an 23793 47062,17 
Casa de tip familial DALE 

     2018 

Tip cheltuială 

cost 
mediu/luna/bene
f. Cf. HG 
978/2015 

 Total Cheltuieli 
cf. Execuție 
bugetare 

Hrană   56459,49 
materiale sanitare și 
medicamente   735,33 
Cheltuieli de întreținere și 
gospodărire   36715,26 

Obiecte de inventar   5974,05 
Alte Cheltuieli   17835,84 

Cheltuieli de personal   472041,1 
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total 2163 589761,1 

nr.mediu benef./an 11 11 

Cost mediu/benef./an 23793 53614,64 
 

C) Situația numarului de beneficiari pe grupe de vârstă 
Grupă de vârstă Nr beneficiari CTF Chip Nr beneficiari CTF Dale 

10 – 18 ani 11 9 
+ 18 ani  0 2 
 
Centrul Maternal, cu o capacitate de 6 cupluri mama-copil, mame minore și adulte 
 

D) Evenimente : 
 Copiii au participat la un spectacol caritabil, organizat la Centrul Cultural Reduta, unde si-au 

achiziționat biletul de acces din banii de buzunar, dorind să îl ajute pe băiețelul bolnav pentru 
care se desfășura actul caritabil. 

 Copiii au vizitat grădina zoologică din Noua, s-au plimbat pe lac cu barca, după au făcut 
picnic în pădurea din apropierea lacului Noua. 

 Copiii au participat la activități culinare în cadrul complexului. 
 Copiii au participat la un spectacol folcloric organizat la Centrul Multicultural Săcele. 
 Copiii au desfășurat un campionat de ping-pong, organizat în curtea căsuței Chip, împreună 

cu niște prieteni de-ai lor, din comunitate. 
 Copiii au fost la Zizin unde au făcut un grătar și au jucat fotbal. 
 Copiii au fost la grătar pe Valea Cernatului, în Săcele. 
 Copiii au fost la plimbare în Piața Sfatului, promenadă sub Tâmpa, jocuri în parc, servit 

înghețată și floricele. 
 Copiii au fost la plimbare în Poiana Angelescu unde au desfășurat diferite jocuri. 
 Copiii au participat la Ziua Eroilor, alături de comunitatea săceleana. 
 Copiii au fost la biserică unde au participat la slujba de duminică. 
 Copiii au fost la film în Coresi, unde au vizionat „Jaf cu stil”, dup[ care au servit pizza la 

restaurantul Viking. 
 Copiii au fost la plimbare după care au servit masa la Mc. Donald’. 
 Copiii au participat la un concurs de desen, organizat în Ctf. 
 Copiii au participat la activitatea de prevenire a infracționalității și a consumului de droguri și 

substanțe periculoase, organizată de ofițeri din cadrul IPJ Brașov. 
 Copiii au participat la sărbătoarea săceleană „Sântilia”, organizată de primăria Săcele. 
 Copiii au participat la spectacolul organizat în cadrul Liceul Andrei Saguna, unde au cântat 

cei de la corul Madrigal, din care fac parte și 4 beneficiari ai complexului. 
 Copiii au fost la Hotel Alpin, din Poiana Brașov, unde au schiat și au servit masa. 
 Copiii au fost în tabără la Sinaia, au vitiat toate obiectivele turistice din zonă, au vizitat Valea 

Zânelor. 
 Copiii au servit masa la cerbul Carpatin, din Brașov. 
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 Copiii au desfășurat activități recreeative cu un grup de voluntari irlandezi. 
 Copiii au fost la restaurantul Silvor Mountain, unde au servit prânzul și au primit cadouri. 
 Copiii au participat la aprinderea luminilor, din orașul Săcele, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 Copiii au confecționat decorațiuni de Crăciun. 
 Copiii au fost la colindat în împrejurimile căsuței. 
 Copiii au participat la focul de artificii, organizat de Primăria Municipiului Săcele, la trecerea 

dintre ani. 
 Copiii au participat la toate aniversările organizate în complex, cu ocazia zilei de naștere a 

fiecăruia beneficiar. 
Situații de criză : 
 Copiii de la CTF Chip au refuzat sa mearga in tabara la Zarnesti alaturi de colegii de la CTF 

Dale. 
 Solicitare ambulanță,  
 Solicitarea intervenției poliție (beneficiar agresiv, părăsirea complexului fără permisiune). 
 Absență fără permisiune beneficiar. 
 Fugă fără permisiune din Ctf și Centrul Maternal  “Casa Mamei”.  

 
E. Stadiul acreditării/licențierii 
C.S Sacele deține 2 servicii cu licenta de functionare (CTF  Dale si  Centrul Maternal), 1 

serviciu nu a primit Licenta de functionare din motive neimputabile C.S Săcele (CTF  Chip). 
 
F. Managementul reurselor umane 
C.S Sacele conform organigramei are 31 posturi din care 8  posturi vacante 

 1 as. social principal 

 1 as. medical 

 4 instructori de educație 

 2 parinți sociali  
 
G. Management administrativ 

 reparatii curente , aprovizionare; 
 deratizare si dezinsectie la toate locatiile C.S.Sacele 
 lucrari de igienizare (reparat pereti baie si instalatii, dulapuri, usi, geamuri, schimbat parchet, 

vopsit bănci curte, tevi gaz etc in regie proprie). 
 s-au facut lucrari de reparatii la instalatia electrica 
 s-au plantat si intretinut flori in jardinière si in curtile casutelor  
 reparat si inlocuit pe alocuri geamurile termopan de la CTF Dale, CTF Chip si Centrul 

Maternal 
 am soilcitat o firma de specialitate pentru repartii la acoperisul de la Centrul Maternal, nu s-a 

realizat, dar am facut reparartia in regie proprie 
 am încheiat conventii de colaborare cu diferite institutii ale statului si fundatii, 
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 s-au actualizat fisele de post, evaluarea personalului, proceduri de lucru, proiectul 
institutional, supervizarea interna a personalului , 

 am intocmit NIF, ROF si MOF pentru CTF Chip, CTF Dale si C.M „Casa Mamei“ 
 am pregatit documentatiile pentru obtinerea licentelor de  de functionare 
 am cautat sponsori pentu iesirile copiilor in excursiile in Brasov la diferite obiective, la 

Predeal  
 s-a construit in curtea C.M o magazie care sa deserveasca intreg Complexul de Servicii 

Sacele, in regie proprie 
 am  reparat  podetele  de la intrare in regie  proprie (garduri si fundatiile acestora  CTF Dale si 

CTF Chip) 
 

F. Complexul de Servicii Hărman 

Complexul de Servicii Hărman este un serviciu rezidenţial, care furnizează şi asigură accesul 
beneficiarilor, pe perioada măsurii de protecţie specială, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în 
vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. Scopul nostru este să le oferim 
copiilor si tinerilor, condiţii optime de trai (toate mijloacele pentru satisfacerea nevoilor, mult spaţiu), 
sprijin, apreciere şi să îi încurajăm, pe fiecare în parte, să îşi dezvolte o personalitate armonioasă, să 
îşi cultive un talent, să devină persoane responsabile în societate şi în familie, să fie mulţumiţi şi să îşi 
găsească un rost în viaţă. 

Complexul de Servicii Hărman este un serviciu funcţional al DGASPC Braşov şi se întinde pe raza 
mai multor localităţi, din judeţul Braşov, având următoarele componente: 

 Locuinţa Protejată "Casa Irlanda" situată în Hărman, are licenta de functionare pentru o 
capacitate proprie de 8 locuri, este moderat protejată si furnizeaza servicii sociale, de tip 
rezidential, pentru 8 tineri adulţi de ambele sexe, cu dizabilităţi, aflaţi în situaţie de risc; 

 Locuinţa Protejată „Sf. Patrick”- in curs de implementare - situată în Hărman are o capacitate 
proprie de 8 locuri cf. standardelor; în prezent, în cadrul acestei locații, beneficiază de măsură de 
protecție specială 6 beneficiari de ambele sexe, cu nevoi speciale, cu vârste cuprinse între 15 şi 23 
ani; 

 Casa de Tip Familial „Donald” situată în Hărman are o capacitate proprie de 10 locuri cf. 
standardelor; în prezent, în cadrul acestei locații, beneficiază de măsură de protecție specială 10 
beneficiare de gen feminin, cu vârste cuprinse între 8 şi 20 ani;  

 Casa de Tip Familial „Peter Pan” situată în Lunca Calnicului are o capacitate proprie de 10 
locuri cf. standardelor; în prezent, în cadrul acestei locații, beneficiază de măsură de protecție 
specială 10 beneficiari, de gen masculin, cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani; 

 Casa de Tip Familial „Greierașul” situată în Teliu are o capacitate proprie de 11 locuri cf. 
standardelor; în prezent, în cadrul acestei locații, beneficiază de măsură de protecție specială 10 
beneficiari de ambele genuri, majoritatea frati, cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani. 

 
Capacitatea complexului este de 47 locuri, iar beneficiarii sunt în număr de 44, cu vârste cuprinse 

intre 6 şi 31 de ani. Prin organigrama aprobata, in cadrul Complexului de Servicii Hărman, s-a 
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transformat Sf. Patrick din C.T.F. in L.P.. Astfel, exista, în continuare, 5 componente: CTF Peter 
Pan, CTF Donald, CTF Greierașul, Locuința Protejata Sf. Patrick și Locuința Protejată Casa Irlanda, 
pastrandu-se, deocamdata, capacitatile cu rezerva ca, in conformitate legislatia in vigoare, nu mai 
exista locuinte moderat protejate ci numai minim si maxim protejate. 

a) personal de conducere:  
 Şef centru  - 1 post; 

b) personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi 
auxiliar – 34 posturi, din care: 

1. Personal cu atribuţii pe toate componentele – 6 posturi: 
 Psiholog practicant - 2 posturi; 
 Asistent social specialist - 1 post 
 Asistent medical principal PL - 1 post 
 Asistent medical PL - 2 posturi  

2. Personal care asigură continuitatea - 34 posturi: 
 Educator S – 5 posturi 
 Educator PL – 1 post 
 Instructor de educatie – 14 posturi  
 Părinte social – 6 posturi  
 Îngrijitor – 8 posturi 

c) personal administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – 3 posturi: 
 Inspector de specialitate cu atribuţii de administrator -1 post 
 Referent Contabil -1 post 
 Şofer -1 post 
 Muncitor calificat – 1 post propus spre aprobare in decembrie 2018 

d) posturi vacante la sfarsitul anului 2018, CS Harman: 
 Îngrijitor – 2 posturi 
 Asistent medical PL - 1 post 
 Muncitor calificat – 1 post propus spre aprobare in decembrie 2018 

 
Statistica intrari - iesiri beneficiari: 

1) Casa de Tip Familial „Sfântul Patrick,, Hărman 
- ianuarie 2018 - 9 beneficiari                                      
- decembrie 2018 - 6 beneficiari 

2) Casa de Tip Familial „Donald,, Hărman 
- ianuarie 2018 – 9 beneficiari 
- decembrie 2018 – 10 beneficiari 

3) Casa de Tip Familial „Peter Pan,, Lunca Câlnicului 
- ianuarie 2018 - 10 beneficiari  
- decembrie 2018 - 10 beneficiari 

4) Casa de Tip Familial „Greieraşul,, Teliu 
- ianuarie 2018 – 8 beneficiari 
- decembrie 2018 – 10 beneficiari 

5) Locuinta protejata “Casa Irlanda” 
- ianuarie 2018 – 7 beneficiari 
- decembrie 2018 – 8 beneficiari 
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Numarul de copii care au parasit C.S Harman in 2018: 

- Numarul anual de copii reintegrati in familia naturala- 0 
- Numarul anual de copii integrati in familia largita - 0 
- Numarul anual de copii plasati la asistenti maternali profesionisti -0 
- Numarul anual de copii adoptati - 0  

Alte situatii:  

- 2 copii transferati la C.S Bradet  
- 2 copii admisi prin sentinta civila, la CTF Greierasul, din CPRU Codlea. 
- 1 copil admis prin sentinta civila la CTF Donald, din plasament familial 

Pentru integrarea beneficiarilor intraţi în Complex activitatea echipei a vizat următoarele 
aspecte: 

- înscrierea beneficiarilor la medicul de familie; 
- demersuri necesare înscrierii beneficiarilor la şcoală; 
- colaborarea cu serviciile de resort din cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov pe perioada transferurilor, 

implementarea şi monitorizarea programelor specifice SR 

Organizare excursii, activitati, participari la evenimente: 

In anul 2018, s-au organizat întâlniri cu persoane importante pentru beneficiari, cu personalul 
didactic din şcoli şi grădiniţe, medicul de familie şi medicii specialişti, în acest sens s-a intervenit în 
identificarea şi rezolvarea diverselor afecţiuni neuropsihice sau de altă natură, s-au organizat activităţi 
artistice, serbări, excursii cu însoţitori atât din cadrul Complexului cât şi cu alţi parteneri din mediul 
privat, Asociaţia New Generation Impact, Avondale Preparatory School, Fundaţia Sunshine Irlanda, 
Fundaţia Sunshine România si School Aid Romania, Asociatia Tineri pentru Tineri, voluntari 
irlandezi “Friends for Romania”, Şcoala Gimnazială Teliu, Şcoala Gimnazială Harman, Şcoala 
Gimnazială Lunca Câlnicului, Societatea Naţională de Cruce Rosie a Romaniei – Filiala Braşov si 
Filiala Harman etc. 

 

In cadrul Complexului de Servicii Harman au fost atrase sponsorizari constand in alimente, 
echipament, mobilier, alte dotari, necesare derularii diferitelor activitati sau echiparii beneficiarilor 
dupa cum urmeaza: 

DENUMIRE  INTRARI DONATII CHELTUIELI DONATII 

LOC. PR IRLANDA  
2199.85 2115.89 

CTF. DONALD 
6530.60 6421.34 

CTF. SF PATRICK  14352.56 13226.80 
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CTF. GREIERASUL 
28714.57 28126.11 

CTF. PETER PAN  4488.33 3520.22 

TOTAL  56285.91 53410.36 

 

Activitatea administrativa; 

C.T.F. Peter Pan: 

 S-au solicitat: 
 Reabilitare instalatie termica + inlocuit calorifere uzate ,deteriorate,ruginite 
 Verificari si reparatii centrala termica si  sisteme incalzire (inclusiv tevi si calorifere) 
 Verificare,reparare,recablare si optimizare instalatie electrica. 
 Reparatii intretinere si mentenanta  
 Conectare internet 
 Asigurare obligatorie cladire 

 S-au efectuat: 
 zugraveli interior la CTF.Peter Pan  (cu sponsor) 
 inlocuirea parchetului (cu sponsor) 
 inlocuirea gresie de pe holul casutei cu parchet (cu sponsor) 
 mobilarea tututror dormitoarelor si livingului (cu sponsor) 
 s-au inlocuit bateriile de chiuveta, racordurile, s-au reparat usile mobilierului, inlocuind 

balamalele, de catre personalul auxiliar al DGASPC, pana la obtinerea mobilierului nou, din 
sponsorizare. 

 construirea unui foisor ( cu sponsor) in curte, cel vechi fiind deteriorat; 
 construirea gardului ce imprejmuieste curtea (cu sponsor) 
 igienizarea curtii (tuns iarba ) cu personalul casutei; 
 s-au obtinut sponsorizari pentru echipamentul de toamna-iarna, al beneficiarilor, obiecte de 

inventar,  materiale si alimente; 
C.T.F. Donald: 

 S-au solicitat: 
 Reparatii si igienizare, zugraveli interior –exterior  
 Reabilitare instalatie termica + inlocuit calorifere uzate, deteriorate, ruginite 
 Verificari si reparatii centrala termica si  sisteme incalzire (inclusiv tevi si calorifere) 
 Reparatii si izolatii (termice si hidrofuge) spatiu birou 
 Reparatii gard, foisor, magazie 
 Verificare si reparare/reabilitare instalatie canalizare 
 Reparatii gard 
 Achizitionarea urmatoarelor obiecte de inventar: 
 Mobila living 
 Mobila dormitor 
 Coltar sau canapea living  
 Paturi lemn 
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 Birou beneficiari 
 Scaun camera beneficiari 
 Covor dormitoare 
 Scaune de inox cu tapiterie 

 S-au efectuat: 
 Remedierea unui scurtcircuit, reabilitari la sistemul electric, reparatii gard cu muncitorii 

D.G.A.S.P.C.Brasov; 
 Igienizarea curtii (tuns iarba ) cu personalul casutei 
 Reparatii bai si dormitoare 
 reparatii mobilier 
 reconditionarea unei bai (cu sponsor) 
 s-au obtinut  sponsorizari pentru mobilier intr-un dormitor si living 
 s-au obtinut sponsorizari pentru echipamentul de toamna-iarna, al beneficiarilor, obiecte de 

inventar,  materiale si alimente; 
 igienizarea curtii (tuns iarba ) cu personalul casutei; 

L.P. Sf. Patrick:  

 S-au solicitat: 
 Reparatii si igienizare, zugraveli interior  
 Reparatie instalatie electrica. 
 Reparatii intretinere si mentenanta  
 Inlocuirea caloriferelor  

 S-au realizat :  
 s-au mobilat 3 dormitoare (din sponsorizare) 
 s-au inlocuit o parte din calorifere (din sponsorizare) 
 s-a schimbat parchetul de pe hol si din trei dormitoare (din sponsorizare) 
 s-a reparat si  zugravit casuta pe interior (muncitorii DGASPC si agent paza interventii) 
 s-au efectuat diferite reparatii la mobilier, bai, bucatarie 
 igienizarea curtii (tuns iarba ) cu personalul casutei 
 s-au obtinut sponsorizari pentru echipamentul de toamna-iarna al beneficiarilor, obiecte de 

inventar,  materiale si alimente. 
La C.T.F. Greierasul:  

 S-au solicitat: 
 Reabilitare instalatie termica + inlocuit calorifere uzate, deteriorate, ruginite 
 Achizitionarea unei centrale termice pe lemne 
 Verificari centrala termica pe lemne si  sisteme incalzire (inclusiv tevi si calorifere) 
 Verificare, reparare, recablare si optimizare instalatie electrica. 
 Reparatii intretinere si mentenanta; 
 Inlocuire geam  termopan spart; 
 Conectare internet; 
 Asigurare obligatorie cladire; 
 Contractare firme autorizate si fochist, pentru verificare, curatare si mentenanta centrala pe 

lemne; 
 Achizitionarea urmatoarelor obiecte de inventar: Scaun camera beneficiari, Telefon cu fax, 

Aragaz electric, 4 zone de gatit, cuptor electric; 
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 S-au efectuat: 
 igienizarea curtii (tuns iarba ) cu personalul casutei; 
 inlocuit baterii chiuvete si si rezervoare WC; 
 inlocuit geam termopan spart; 
 s-a obtinut sponsorizari pentru echipamentul de toamna-iarna, al beneficiarilor, obiecte de 

inventar,  materiale si alimente; 
 Aragaz electric, 4 zone de gatit, cuptor electric, din sponsorizare. 

L.P. Casa Irlanda: 

 S-au solicitat: 
 reconectarea internetului; 
 scaune si mese pentru dormitoarele beneficiarilor; 
 achizitionarea sau inchirierea unei toalete ecologice pentru personal; 

 S-au efectuat: 
 inchirierea toaletei ecologice pentru personal; 
 s-au obtinut din sponsorizare scaune si mese pentru dormitoarele beneficiarilor; 
 s-au obtinut sponsorizari pentru echipamentul de toamna-iarna al beneficiarilor obiecte de 

inventar,  materiale si alimente. 
 

G. Complexul de Servicii Tărlungeni 
A. CASUȚA DE TIP FAMILIAL PATROCLE 

1. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018  
  Capacitatea CTF Patrocle este de 11 beneficiari. În anul 2018 gradul de ocupare al centrului a 
fost de 100%, inclusiv la data de 31.12.2018 au fost 11 beneficiari.   

2. Costul mediu /beneficiar realizat în anul 2018 
Costul mediu pe beneficiar realizat în anul 2018 este de 53.284 RON. Deoarece nu au existat 

fluctuații lunare în ceea ce privește numărul de beneficiari costul mediu /beneficiar/lună a fost de 
4844 RON. 

3. Situația numărului de beneficiari:  
La data de 31.12.2018  erau 11 beneficiari (au intrat 2 beneficiari în luna ianuarie și a ieșit un 
beneficiar în luna noiembrie), cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, respectiv 2 copii în categoria de 
vârstă 7-12 ani și 8 copii în categoria de vârstă peste 13 ani. 
Nu avem beneficiari încadrați în grad de handicap. 

4. Evenimente în centru/complex:  
 Toţi beneficiarii CTF Patrocle au promovat cursurile anului şcolar 2017-2018 cu rezultate 

bune şi foarte bune, și au participat la următoarele activități/evenimente în decursul anului: 
 activitate de recreere la Patinoarul Olimpic din Braşov; 
 activităţi de informare şi practice, din domeniul culinar; 
 plimbare în Tărlungeni şi împrejurimi unde au desfasurat activităţi sportive; 
 participare cu ornamente de Crăciun confecţionate de beneficiari şi personal, la Târgul de 

Crăciun din Coresi; 
 participare la serbarea de Crăciun de la Reduta cu scenetă şi program de colinde; 
 activităţi religioase prin vizite ale preotului din comună în care s-au dezbătut pilde religioase; 
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 petreceri organizate cu ocazia sărbătoririi zilelor de naştere ale sărbătoriţilor ; 
 petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut la Paradisul Acvatic; 
 plimbare în aer liber, în centrul Braşovului, la bradul şi Târgul de Crăciun; 
 vizionare film în Coresi Mall; au mâncat pizza şi au jucat jocuri. Această activitate a fost 

organizată de personalul casutei; 
 socializare cu un grup de francezi de la Asociaţia ’’Copacul bucuriei’’şi recreere la Parc    

Aventura Braşov şi masă la Mc Donald’s; 
 activitate de dezvoltare a creativităţii cu voluntarii de la Asociatia “Ajungem mari”; 
 primirea vizitei unui grup de voluntari din Irlanda prin Asociatia Friend’s for Romania; 
 picnic pe Valea Zizinului cu prieteni din comunitate; 
 plimbare în comună unde au cules conuri de brad pentru confecţionarea unor ornamente; 
 activităti culinare-prepararea unor feluri de mâncare de către beneficiari la cererea acestora; 
 participare la Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“, 

sețiunea dans.  
 participare la tabără de recreere la Şirnea, jud. Braşov; 
 activitate de recreere-relaxare şi dezvoltarea culturii generale cu identificare locaţii istorice 

din Braşov, în cadrul festivalului ,,Braşovul Colorat” ; 
 petrecerea vacanţelor şcolare în familia biologică sau la persoane faţă de care copiii au 

dezvoltat relaţii de ataşament; 
 participare la tabara de dezvoltare DVI la Râşnov; 
 participare la tabăra de la Costineşti; 
 activităţi gospodareşti desfăşurate în cadrul Centrului; 
 participare în calitate de spectator la Parada junilor, în ziua de Duminica Tomi; 
 participare la Tabăra de la Zărneşti, pe categorii de vârstă; 
 confecţionare mărţişoare şi ornamente specifice Sărbătorilor Pascale; 
 activități de recreere socializare cu ocazia Crăciunului cu studenții și reprezentanții Academiei 

Forțelor Aeriene, Brașov. 
Nu au existat situații de criză. 

5. Stadiul acreditării/licențierii: 
În urma raportului de evaluare/Monitorizare în teren a AJPIS Brașov nr.13029/12.10.2018,  deși 
procentul de îndeplinire a Standardelor Minime Obligatorii de Calitate a fost de 97,67 %, s-a propus 
retragerea licenței de funționare provizorie a serviciului social CTF Patrocle pentru neîndeplinirea 
următoarelor recomandări:  
-Asigurare îngrijirii de bază și a educației non-formale și informale de către educatori sau educatori 
specializați conform S.27.3. 
-Asigurarea de personal de specialitate al serviciului în procent de minimum 60% din totalul 
personalului conform S.27.7. 
-Asigurarea fiecărui angajat și coordonatorului a cel puțin 42 de ore pe an de formare continua în 
domeniul protecției copilului conform S.28.1. 
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Ca și măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor mai sus menționate, au fost trimise adrese către 
furnizorul de servicii sociale, pentru a ne sprijini în respectarea S.M.O. și prelungirea licenței de 
funționare.   
În data de 07.01.2019 la CTF Patrocle a fost retrasă Licența de funcționare, prin decizia 
nr.3241/07.01.2019. 

6. Managementul resurselor umane: 
În cadrul CTF Patrocle iși desfașoară activitatea 3 părinți sociali (plus un părinte social care a fost 

redistribuit de la Casa Anastasia, trfansformat în LP Adrian), 3 instructori de educație și 1 educator 
specializat. Totodată, există 2 asistenți sociali, 1 psiholog, 2 asistenți medicali și 1 educator 
specializat cu atribuții de coordonator  educație, responsabili de implicarea în servicii acordate 
copiilor din cele trei casute de tip familial ale CS Tărlungeni, inclusiv CTF Patrocle. Pe Complex mai 
exista urmatoarele posturi ocupate : 1 șef complex, 1 administrator, 1 contabil, 1 șofer, 3 muncitori – 
responsabili in activităti pe întreg complexul, cu cele 5 componente ale sale. Posturi vacante: 1 
psiholog și 1 părinte social. 

Pregătire profesională: 
 toți instructorii de educație au făcut cursul de formare ,,Educator specializat,, în perioada 22 

oct.-23 nov. 2018; 
 parte din angajații centrului au participat la cursul ,,Noțiuni fundamentale de igienă,, în 

perioada 13 nov. 2018; 
 șeful de complex a participat la programul de formare profesională ,,Managementul 

Serviciilor Sociale în perioada 12-13 dec.2018. 
7. Management administrativ :  
Au fost acoperite nevoile de hrană apă, căldură, rechizite, consumabile și utilități. Întâmpinăm 

probleme la centrala termica pe lemne,ce deservește CTF Patrocle și CTF Lizuca, lemnele fiind de 
proastă calitate și cu o scăzută putere calorică, fiind tăiate la dimensiuni mari, necesitând o tăiere 
suplimentară ceea ce implică costuri și eforturi suplimentare. De asemenea suntem racordați la 
rețeaua de gaz și am solicitat schimbarea centralei termice cu una pe gaz. Boilerul ce asigură 
furnizarea apei calde pe timp de vară nu poate fi conectat la current deoarece ne-a fost recomandată 
alimentarea boilerului cu curent trifazic. Instalația electrica a CTF Patrocle fiind de 220V (dacă 
legăm la 220V nu rezistă intalația, iar timpul de preparare al apei calde necesare spălării unui copil 
este de 3 zile). 

Dotările centrului cu  mijloace fixe  au fost minime. Mobilierul în dormitoarele copiilor este 
învechit și deteriorat. S-au facut zugrăveli și reparații interioare . 

Transportul între centre, precum și transportul beneficiarilor se realizează cu dificultate, existând 
un autoturism, distanța dintre centre fiind considerabilă, ca și distanța Tărlungeni –Brașov și rația de 
conbustibil neacoperind toate nevoile beneficiarilor. Mișloacele de transport în comun sunt rare, ceea 
ce duce la întâmpinarea de dificultăți în organizarea activităților de recreere-socializare. 

 
B. CĂSUȚA DE TIP FAMILIAL LIZUCA 
 

1. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018 (dinamica numărului de beneficiari, intrări 
ieșiri),  capacitate ocupare,numărul de beneficiari la 31.12.2019: 
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  Capacitatea CTF Lizuca este de 11 beneficiari. În anul 2018 numărul mediu de ocupare al 
centrului a fost de 10 beneficiari(ianuarie-aprilie 9 beneficiari, intrare luna mai o beneficiară, mai –
decembrie- 10 beneficiari), inclusiv la data de 31.12.2019.   

2. Costul mediu /beneficiar realizat în anul 2018, inclusiv o analiză pe fiecare lună în parte: 
Costul mediu pe beneficiar realizat în anul 2018 este de 53284 RON. Deoarece nu au existat 

fluctuații lunare în ceea ce privește numărul de beneficiari costul mediu /beneficiar/lună a fost de 
4440 RON. 

3. Situația numărului de beneficiari: pe grupe de vărstă (pentru beneficiarii copii), respectiv 
instituționalizati pe grade de handicap ( unde este cazul) la data de 31.12.2018: 

 CTF Lizuca - are o capacitate de 11 locuri. La data de 31.12.2018  erau 10 beneficiari cu vârste 
cuprinse între 11 și 17 ani, respectiv 2 copii în categoria de vârstă 7-12 ani și 8 copii în categoria de 
vârstă peste 13 ani. 
Nu avem beneficiari încadrați în grad de handicap. 

4. Evenimente în centru/complex: participare beneficiarilor la spectacole, concursuri, 
olimpiade, respectiv situații de criză 

-Toţi beneficiarii CTF Lizuca au promovat cursurile anului şcolar 2017-2018 cu rezultate bune şi 
foarte bune, și au participat la următoarele activități/evenimente în decursul anului: 
- activitate de recreere la Patinoarul Olimpic din Braşov; 
- activităţi de informare şi practice, din domeniul culinar; 
- plimbare în Tărlungeni şi împrejurimi unde au desfasurat activităţi sportive; 
-participare cu ornamente de Crăciun confecţionate de beneficiari şi personal, la Târgul de Crăciun 
din Coresi; 
- participare la serbarea de Crăciun de la Reduta cu scenetă şi program de colinde; 
- activităţi religioase prin vizite ale preotului din comună în care s-au dezbătut pilde religioase; 
- petreceri organizate cu ocazia sărbătoririi zilelor de naştere ale sărbătoriţilor ; 
- petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut la Paradisul Acvatic; 
- plimbare în aer liber, în centrul Braşovului, la bradul şi Târgul de Crăciun; 
- vizionare film în Coresi Mall; au mâncat pizza şi au jucat jocuri. Această activitate a fost organizată 
de personalul casutei; 
- socializare cu un grup de francezi de la Asociaţia ’’Copacul bucuriei’’şi recreere la Parc    Aventura 
Braşov şi masă la Mc Donald’s; 
- activitate de dezvoltare a creativităţii cu voluntarii de la Asociatia “Ajungem mari”; 
- primirea vizitei unui grup de voluntari din Irlanda prin Asociatia Friend’s for Romania; 
- picnic pe Valea Zizinului cu prieteni din comunitate; 
- plimbare în comună unde au cules conuri de brad pentru confecţionarea unor ornamente; 
- activităti culinare-prepararea unor feluri de mâncare de către beneficiari la cererea acestora; 
-participare la festivalul folkloric Răsună Cetatea, cu program artistic, parte din concurs, dans.  
- participare la tabără de recreere la Şirnea, jud. Braşov; 
- activitate de recreere-relaxare şi dezvoltarea culturii generale cu identificare locaţii istorice din 
Braşov, în cadrul festivalului ,,Braşovul Colorat” ; 
- petrecerea vacanţelor şcolare în familia biologică sau la persoane faţă de care copiii au dezvoltat 
relaţii de ataşament; 
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- participare la tabara de dezvoltare DVI la Râşnov; 
- participare la tabăra de la Costineşti; 
- activităţi gospodareşti desfăşurate în cadrul Centrului; 
- participare în calitate de spectator la Parada junilor, în ziua de Duminica Tomi; 
- participare la Tabăra de la Zărneşti, pe categorii de vârstă; 
- confecţionare mărţişoare şi ornamente specifice Sărbătorilor Pascale; 
-beneficiara Stanciu Laura a participat la Olimpiada, faza școlară la limba rromani; 
- activități de recreere socializare cu ocazia Crăciunului cu studenții și reprezentanții Academiei 
Forțelor Aeriene, Brașov. 
Nu au existat situații de criză. 

5. Stadiul acreditării/licențierii: 
În urma raportului de evaluare/Monitorizare în teren a AJPIS Brașov nr.13030/12.10.2018,  deși 
procentul de îndeplinire a Standardelor Minime Obligatorii de Calitate a fost de 98,45 %, s-a propus 
retragerea licenței de funționare provizorie a serviciului social CTF Lizuca pentru neîndeplinirea 
următoarelor recomandări:  
-Asigurarea de personal de specialitate al serviciului în procent de minimum 60% din totalul 
personalului conform S.27.7. 
-Asigurarea fiecărui angajat și coordonatorului a cel puțin 42 de ore pe an de formare continua în 
domeniul protecției copilului conform S.28.1. 
Ca și măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor mai sus menționate, au fost trimise adrese către 
furnizorul de servicii sociale, pentru a ne sprijini în respectarea S.M.O. și prelungirea licenței de 
funționare.   
În data de 07.01.2019 la CTF Lizuca a fost retrasă Licența de funcționare, prin decizia 
nr.3240/07.01.2019. 

6. Managementul resurselor umane: 
În cadrul CTF Lizuca işi desfăşoară activitatea 4 părinţi sociali, 2 instructori de educaţie şi 3 
educator specializați (doi au fost redistribuiți de la CRT). 
7. Management administrativ :  

Au fost acoperite nevoile de hrană apă, căldură, rechizite, consumabile și utilități.  
Dotările centrului cu  mijloace fixe  au fost minime. 
S-au facut zugrăveli și reparații interioare . 
Transportul între centre, precum și transportul beneficiarilor se realizează cu dificultate, existând un 
autoturism, distanța dintre centre fiind considerabilă, ca și distanța Tărlungeni –Brașov și rația de 
conbustibil neacoperind toate nevoile beneficiarilor. Mișloacele de transport în comun sunt rare, ceea 
ce duce la întâmpinarea de dificultăți în organizarea activităților de recreere-socializare. 
C. CĂSUȚA DE TIP FAMILIAL BUBURUZA 

1. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018: 
  Capacitatea CTF Buburuza este de 11 beneficiari. În anul 2018 gradul de ocupare al centrului 
a fost de 10 beneficiari, inclusiv la data de 31.12.2019. Nu a intrat și nu a ieșit nici un beneficiar.  

2. Costul mediu /beneficiar realizat în anul 2018: 
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Costul mediu pe beneficiar realizat în anul 2018 este de 50569 RON. Deoarece nu au existat 
fluctuații lunare în ceea ce privește numărul de beneficiari costul mediu /beneficiar/lună a fost de 
4214 RON. 

3. Situația numărului de beneficiari: CTF Buburuza - are o capacitate de 11 locuri. La data de 
31.12.2018  erau 10 beneficiari cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, respectiv 3 copii în 
categoria de vârstă 7-12 ani și 7 copii în categoria de vârstă peste 13 ani. 

Nu avem beneficiari încadrați în grad de handicap. 
4. Evenimente în centru/complex:  

-Toți beneficiarii CTF Buburuza au promovat cursurile anului școlar 2017-2018 cu rezultate bune și 
foarte bune. 
- Au participat la o  activitate de recreere la Patinoarul Olimpic din Brașov; 
-  Au participat la activitați de informare și practice, din domeniul culinar; 
- S-au plimbat în comună și împrejurimi unde au desfasurat activitați sportive; 
- Au participat cu ornamente de Crăciun confecționate de beneficiari și personal, la Târgul de Crăciun 
din Coresi; 
- Au participat la serbarea de Crăciun de la Reduta cu scenetă și program de colinde; 
- Au participat activitați religioase ale preotului din comună în care s-au dezbătut pilde religioase; 
- Au participat la  petreceri organizate cu ocazia sărbatoririi zilelor de naștere ale sărbătoriților ; 
- Au fost la Paradisul Acvatic; 
- S-au plimbat în aer liber, în centrul Brașovului, la bradul și Târgul de Crăciun; 
- Au vizionat un film in Coresi Mall; au mancat pizza si au jucat jocuri; 
- Au participat la activități de socializare cu un grup de francezi de la Asociația ’’Copacul bucuriei’’și 
recreere la Parc Aventura Brașov și masă la Mc Donald’s; 
-  Au participat la activități de dezvoltare a creativitații cu voluntarii de la Asociația “Ajungem mari” 
- Au primit vizita unui grup de voluntari din Irlanda prin Asociația Friend’s for Romania 
-  Au fost la picnic pe Valea Zizinului cu prietenii din comunitate; 
- Au realizat o plimbare in comuna unde au cules conuri de brad pentru confectionarea unor 
ornamente; 
- Au desfasurat activitati culinare constand în prepararea unor feluri de mancare de catre beneficiari 
la dorința acestora; 
- Au participat la o tabără de recreere la Șirnea, jud. Brașov; 
- Au luat parte la activitatea de recreere-relaxare și dezvoltarea culturii generale cu identificare locații 
istorice din Brașov, în cadrul festivalului ,,Brașovul Colorat” ; 
- Au participat la tabara de dezvoltare DVI la Râșnov; 
- Au participat la tabăra de la Costinești; 
- Au derulat activități gospodarești în cadrul Centrului; 
- Au participat în calitate de spectatori la Parada junilor, în ziua de Duminica Tomi; 
- Au participat la Tabăra de la Zărnești, pe categorii de vârstă; 
- Au desfașurat activități de confecționare mărțișoare si ornamente specifice Sărbătorilor Pascale; 
- Au desfășurat activități de recreere socializare cu ocazia Crăciunului cu studenții și reprezentanții 
Academiei Forțelor Aeriene, Brașov. 
Nu au existat situații de criză. 
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5. Stadiul acreditării/licențierii: 
În urma raportului de evaluare/Monitorizare în teren a AJPIS Brașov nr.12216/05.10.2018,  deși 
procentul de îndeplinire a Standardelor Minime Obligatorii de Calitate a fost de 97,67 %, s-a propus 
retragerea licenței de funționare provizorie a serviciului social CTF Buburuza pentru neîndeplinirea 
următoarelor recomandări:  
-Asigurare îngrijirii de bază și a educației non-formale și informale de către educatori sau educatori 
specializați conform S.27.3. 
-Asigurarea de personal de specialitate al serviciului în procent de minimum 60% din totalul 
personalului conform S.27.7. 
-Asigurarea fiecărui angajat și coordonatorului a cel puțin 42 de ore pe an de formare continua în 
domeniul protecției copilului conform S.28.1. 
Ca și măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor mai sus menționate, au fost trimise adrese către 
furnizorul de servicii sociale, pentru a ne sprijini în respectarea S.M.O. și prelungirea licenței de 
funționare.   
În data de 07.01.2019 la CTF Buburuza a fost retrasă Licența de funcționare, prin decizia 
nr.3242/07.01.2019. 
6. Managementul resurselor umane: 

În cadrul CTF Buburuza iși desfașoară activitatea 4 părinți sociali și 4 instructori de educație.  
7.  Management administrativ :  

Au fost acoperite nevoile de hrană apă, căldură, rechizite, consumabile și utilități.  
Materialul lemnos a fost de proastă calitate si cu o putere calorică mica. Le-am primit tăiate 

forte mari și au necesitat încă o tăiere suplimentară ,implicând costuri și eforturi suplimentare. 
Dotările centrului cu  mijloace fixe  au fost minime, mobilierul este învechit și deteriorate, nu 

beneficiem de cablu TV și internet, nu există gaz , prepararea hranei beneficiarilor realizându-se cu 
butelie, demersurile pentru schimbarea buteliei fiind greoaie și de durată. Au fost reale probleme cu 
funcționarea defectuasă a  instalației electrice și a centralei termice mentenanța acestora fiind 
necorespunzătoare. 

Menționăm faptul că pentru remedierea problemelor sus menționate s-au făcut solicitări scrise 
către furnizorul de servicii si se dorește o mai mare promtitudine în soluționarea problemelor cu care 
centru se confruntă. 

S-au facut reparații la acoperiș, s-a făcut igienizare interior, zugrăveli și reparații interioare 
repetate pentru apa infiltrată în tavan și pereți. 

Transportul între centre, precum și transportul beneficiarilor se realizează cu dificultate, 
existând un autoturism, distanța dintre centre fiind considerabilă, ca și distanța Tărlungeni –Brașov și 
rația de conbustibil neacoperind toate nevoile beneficiarilor. Mișloacele de transport în comun  sunt 
aproape inexistente de la prăbușirea podului de cale ferată ce făcea legătura între Budila și Brașov. 
D. CĂSUȚA DE TIP FAMILIAL DANIEL  

1. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018: 
  Capacitatea CTF Daniel, respectiv CRT este de 12 beneficiari. În anul 2018 numărul mediu de 
ocupare al centrului a fost de 3 beneficiari adulți. La data de 31.12.2019 erau 0 beneficiari. În cursul 
anului 2018, în cadrul CRT au avut loc 3 internări și 7. 

2. Costul mediu /beneficiar realizat în anul 2018: 
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Costul mediu pe beneficiar realizat în anul 2018 este de 172784 RON. Costul mediu 
/beneficiar/lună a fost de 14399 RON. 

3. Situația numărului de beneficiari: 
 CTF Daniel - are o capacitate de 12 locuri. La data de 31.12.2018  erau 0 beneficiari. Beneficiarii din 
CRT au fost tineri peste 18 ani. Au fost 2 beneficiari încadrați în grad de handicap. 

4. Evenimente în centru/complex:  
În cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni s-a elaborat și actualizat planul de formare 

profesională. Drept urmare, personalul angajat a fost înscris la cursuri de formare/perfecționare. 
Pe perioada 2018 s-a urmarit creșterea gradului de integrare/reintegrare a tinerilor, creșterea gradului 
de satisfacție a beneficiarilor și prevenirea sau medierea eventualelor conflicte aparute, pentru o bună 
desfasurare a activităților în cadrul Centrului. 
S-au realizat activități de ordin administrativ, contabil, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 
tinerilor. 

S-au realizat activități de ordin socio-psiho-medical, cu implicarea constantă și directa a 
personalului de specialitate – inspector, asistent medical si coordonatorul cu atribuții de psiholog. 
Activitățile au vizat atingerea obiectivelor privind angajarea beneficiarilor, implicarea acestora în 
gestionarea veniturilor, dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, menținerea unui stil de viață 
sănătos, pentru maximizarea sanselor de reintegrare în societate a tinerilor și dobandirea 
îndependenței în societate.. 

Nu au existat situații de criză. 
5. Stadiul acreditării/licențierii: 
În urma raportului de evaluare/Monitorizare în teren a AJPIS Brașov nr.8545/09.06.2016,  deși 

procentul de îndeplinire a Standardelor Minime Obligatorii de Calitate a fost de 100 %, și s-a propus 
acordarea licenței de funționare a serviciului social CRT pentru o perioada de 5 ani,  CRT se 
transformă în CTF Daniel in baza HCJ 379/30.10.2018. 

6. Managementul resurselor umane: 
În cadrul CTF Daniel, la data de 31.12.2018 işi desfășurau activitatea  4 părinţi sociali, 3 educaţie 
şi 3 educatori specializați (doi au fost distribuiți de la CTF Lizuca). Totodată, există 2 asistenţi 
sociali, 1 psiholog, 2 asistenţi medicali şi 1 educator specializat cu atribuţii de coordonator  
educaţie, responsabili de implicarea în servicii acordate copiilor din cele trei căsuţe de tip familial 
ale CS Tărlungeni, inclusiv CTF Lizuca. 
7. Management administrativ :  
Au fost acoperite nevoile de hrană apă, căldură, rechizite, consumabile și utilități. Întâmpinăm 

probleme la centrala termica pe lemne,ce deservește CTF Daniel, lemnele fiind de proastă calitate și 
cu o scăzută putere calorică, fiind tăiate la dimensiuni mari, necesitând o tăiere suplimentară ceea ce 
implică costuri și eforturi suplimentare. De asemenea suntem racordați la rețeaua de gaz și am 
solicitat schimbarea centralei termice cu una pe gaz. Central actuală nu face față la încălzirea totală a 
clădirii. 

Dotările centrului cu  mijloace fixe  au fost minime. Mobilierul în dormitoarele copiilor este 
învechit și deteriorat. S-au facut zugrăveli și reparații interioare. 

Transportul între centre, precum și transportul beneficiarilor se realizează cu dificultate, existând 
un autoturism, distanța dintre centre fiind considerabilă, ca și distanța Tărlungeni –Brașov și rația de 
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conbustibil neacoperind toate nevoile beneficiarilor. Mișloacele de transport în comun sunt rare, ceea 
ce duce la întâmpinarea de dificultăți în organizarea activităților de recreere-socializare. 
E. Locuință maxim Protejată Adrian  

1. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018  
  Capacitatea LP Adrian este de 6 beneficiari. În anul 2018 numarul mediu de beneficiari  al 
centrului a fost de 0 beneficiari, inclusiv la data de 31.12.2019 au fost 0 beneficiari.   

2. Costul mediu /beneficiar realizat în anul 2018.  
Costul mediu pe beneficiar realizat în anul 2018 este de 0 RON. Deoarece nu au existat 

fluctuații lunare în ceea ce privește numărul de beneficiari costul mediu /beneficiar/lună a fost de 0 
RON. 

3. Situația numărului de beneficiari: 
LP Adrian - are o capacitate de 6 locuri. La data de 31.12.2018  erau 0 beneficiari.  

4. Evenimente în centru/complex:  
Nu e cazul. S-a lucrat pe documentația necesară schimbării centrului. 

5. Stadiul acreditării/licențierii: 
În urma raportului de evaluare/Monitorizare în teren a AJPIS Brașov nr.2955/25.04.2016,  deși 

procentul de îndeplinire a Standardelor Minime Obligatorii de Calitate a fost de 100 %, și s-a propus 
acordarea  licenței de funționare a serviciului social Casa Anastasia pentru o perioadă de 5 ani, 
serviciul s-a transformat în LP Adrian în luna octombrie 2018 . 

6. Managementul resurselor umane  
În cadrul LP Adrian, în data de 31.12. 2018 își desfașoară activitatea 3 părinți sociali, transformați 

ulterior în îngrijitori, care au realizat serviciul în centrele în care existau beneficiari, în funcție de 
necesitate. 

7. Management administrativ :  
S-au facut zugrăveli reparații și unele amenajări interioare, pregătiri pentru noul centru. 
 

H. Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea 
 

a) Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018  

 Centrul de Plasament”Aurora”,capacitate-25 locuri 
Dinamica Intrări/Ieșiri 2018 
Nr.crt. Efectiv la  

01.01.2018 
Intrări 2018 Ieșiri 

2018 
Nr.beneficiari  
La 
31.12.2018 

1. 14 beneficiare 1 beneficiară 6 beneficiare 
 

9 beneficiare 

 Centrul de Plasament”Albina”,capacitate-20 locuri 
Dinamica Intrări/Ieșiri 2018 
Nr.crt. Efectiv la  

01.01.2018 
Intrări 2018 Ieșiri 

2018 
Nr.beneficiari  
La 31.12.2018 

1. 19 beneficare 2 beneficiare 5 beneficiare 16 beneficiare 
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 Centrul de Plasament”Alice”,capacitate-25 locuri 
Dinamica Intrări/Ieșiri 2018 
Nr.crt. Efectiv la  

01.01.2018 
Intrări 2018 Ieșiri 

2018 
Nr.beneficiari  
La 
31.12.2018 

1. 25 beneficiari 3 beneficiari 3 beneficiari 
 

25 beneficiari 

 Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever”Speranța”,capacitate-40 locuri 
Dinamica Intrări/Ieșiri 2018 
Nr.crt. Efectiv la  

01.01.2018 
Intrări 2018 Ieșiri 

2018 
Nr.beneficiari  
La 31.12.2018 

1. 34 beneficiari 
 

2 beneficiari 2 beneficiari  34 beneficiari 

 
 

b) Costul mediu/beneficiari realizat în anul 2018 

Nr 
crt 

Centrul 
Nr mediu 
beneficiari 

Cheltuieli conform 
executie bugetară 

Cost mediu/beneficiar 
în anul 2018 

1 Centrul de Plasament Albina 14 1039754,7 74268 
2 Centrul de Plasament Aurora 8 550458,37 68807 
3 Centrul de Plasament Alice 21 1529051,04 72812 

4 
Centrul pentru Copilul cu 
Handicap Sever Speranța 32 2324157,57 72630 

5 
Centrul de Primire în Regim de 
Urgență Domino 9 672782,46 74754 

 
Complexul de Servicii MĂGURA 83 6116204,14 73689 

 
c)       Situația numărului de beneficiari pe grupe de vârstă 

 Centrul de Plasament”Aurora”  
7-12 ani Peste 13  ani Peste 18 ani Total 

beneficiari la 
31.12.2018 

1 beneficiară 7 beneficiare 1 beneficiară 9 beneficiari 
 Centrul de Plasament”Albina”  

7-12 ani Peste 13  ani Peste 18 ani Total 
beneficiari la 
31.12.2018 

0 6 beneficiare 10 beneficiare 16 
beneficiare 

0 0 5 beneficiare (grad de 
handicap accentuat) 

7 beneficiare 
(cu grad de 
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2 beneficiare (grad de 
handicap grav cu asistent 
personal) 

handicap) 

 Centrul de Plasament”Alice”  
7-12 ani Peste 13 ani Peste 18 ani Total beneficiari la 

31.12.2018 
12 beneficiari 13 beneficiari 0 25 beneficiari 

 CCHS”Speranța”  
0-3 ani 4-6 ani 7-12 ani Peste 13 ani 18-26 ani Total 

beneficiari la 
31.12.2018 

5 beneficiari 4 beneficiari 12 beneficiari 10 beneficiari 3 beneficiari 34 beneficiari 
5 beneficiari 
(grad de 
handicap grav) 

4 beneficiari 
(grad de 
handicap grav) 

12 beneficiari 
(grad de 
handicap grav) 

9 beneficiari 
(grad de 
handicap grav) 

0 30 beneficiari  
(grad de 
handicap grav) 

0 0 0 1 beneficiar 
(grad de 
handicap grav 
cu asistent 
personal) 
 

3 beneficiari 
(grad de 
handicap grav 
cu asistent 
personal) 
 

4 beneficiari 
(grad de 
handicap grav 
cu asistent 
personal) 
 

  
  d) Evenimente în centru/complex (spectacole, concursuri,olimpiade) 

Centrul de Plasament”Alice”  
 8.02.2018-Olimpiada de Matematică (faza pe școală): 1 beneficiar; 

 13.12.2018-Participare Concurs de Dans ”Călătoria Talentelor” în colaborare cu 
Asociația”Zâmbește pentru Viitor” : 7 beneficiari; 
Centrul de Plasament”Albina” 

 Participare la Concursul Național de Dans”Împreună pentru Viitor”-Faza Regională:2 
beneficiare; 

 Participare în cadrul Proiectului Cultural-Artistic”În așteptarea lui Moș Craciun”:1 
beneficiară; 
 

e) Stadiul acreditării/licențierii: 
 Centrul de Plasament”Aurora”- Licență de Funcționare Provizorie ( ianuarie 2019) 

 Centrul de Plasament”Albina- Licență de Funcționare (2016-2021) 

 Centrul de Plasament”Alice”- Licență de Funcționare Provizorie (ianuarie 2019) 

 CCHS”Speranța” Licență de Funcționare (2016-2021) 

 CPRU ”Domino”- Licență de Funcționare (2016-2021) 
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f) Managementul Resurselor Umane 

 Structura de personal și posturile vacante la 31.12.2018 

Complexul de Servicii Măgura Codlea este format din 5 centre componente: 

1. Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranța” Codlea     
        Structura de personal (Total 42 posturi: 33 angajați + 9 posturi vacante): 

 6 asistenți medicali 
 3 medici 
 1 asistent social 
 1 profesor CFM  
 1 maseur 
 22 infirmiere  
 8 îngrijitoare 

Posturi vacante:  

 1 post infirmieră 
 8 posturi îngrijitoare 

2. Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” Codlea și Telefonul Copilului 
    Structura de personal (Total 20 posturi: 10 angajați + 10 posturi vacante): 

 1 psihopedagog 
 3 instructori de educație 
 4 părinți sociali 
 4 asistent social 
 4 psihologi 
 1 asistent medical 
 3 șoferi 

          Posturi vacante: 

 1 post instructor de educație 
 1 post părinte social  
 3 posturi psiholog 
 3 posturi asistent social 
 1 post șofer 
 1 post psihopedagog 

3. Centrul de Plasament „Albina” Codlea  
             Structura de personal (Total 20 posturi: 15 angajați + 5 posturi libere): 

 4 instructori de educație 
 8 educatori S 
 1 educator PL 
 4 părinți sociali 
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 1 psiholog 
 1 asistent medical 
 1 asistent social 

Posturi vacante: 

 5 posturi educator S 
4. Centrul de Plasament „Aurora” Codlea 

         Structura de personal (Total 15 posturi: 11 angajați + 4 posturi vacante): 

 4 instructori de educatie,  
 4 părinți sociali 
 3 educatori S 
 1 educator M 
 1 asistent social 
 1 asistent medical 
 1 psiholog 

Posturi vacante: 

 1 post instructor de educație 
 2 posturi educator S  
 1 post psiholog 

5. Centrul de Plasament „Alice” Codlea 
         Structura de personal (Total 19 posturi: 16 angajați + 3 posturi vacante): 

 6 instructori de educație 
 6 părinți sociali 
 4 educatori S   
 1 psiholog 
 1 asistent medical 
 1 asistent social  

Posturi vacante: 

 3 posturi educator S  
Compartimentul administrativ-contabil 

Structura de personal ( Total 33 posturi: 29 angajați+4 posturi vacante): 

 8 paznici 
 4 muncitori calificați fochiști  
 2 muncitori calificați spălătorie 
 3 muncitori calificați întreținere  
 4 muncitori calificați bucătărie  
 3 muncitori necalificati bucătărie  
 1 șef complex 
 1 inspector specialitate (administrator) 
 1 economist 
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 1 referent contabil 
 2 referent MIA 
 1 magazioner 
 1 referent administrativ 
 1 șofer 

Posturi vacante: 

 2 posturi referent MIA  
 1 post referent contabil  
 1 post muncitor necalificat 

 
g) Managementul administrativ 

În vederea optimizării calităţii îngrijirilor şi serviciilor oferite în cadrul complexului au fost 
iniţiate şi finalizate o serie de îmbunătăţiri de ordin administrativ/organizatoric. 

 Reparații glafuri ferestre  etajul III; 
 Lucrări de zugrăvit, reparații la grupurile sanitare și dușuri, la etajul III , locație unde se 

desfășoară activitatea CP”Alice”. 
 S-a efectuat deratizare,dezinsecție in cadrul complexului; 
 Achiziționarea de parchet și faianță, urmează a fi montate la C.P.”Alice”etajul III;  
 Iscirizarea Cazanelor Termice; 
 Verificări la sistemul de incendiu, instalația electrică,sistemul de securitate a complexului; 
 S-a achiziționat echipament pentru beneficiarii complexului specifice fiecărui anotimp; 
 S-a achiziționat echipament de protecție pentru angajații complexului; 

S-au efectuat următoarele cursuri cu angajații complexului: 
  cu privire la riscuri; 
 supervizarea personalului de specialitate; 
 de igienă; 
 de prim-ajutor; 
 de educator specializat; 

 

I. Complexul de Servicii Cristian 

a). În cursul anului 2018 , au beneficiat de serviciile Complexului de Servicii “Cristian” un 
număr de 146 de beneficiari (copii si adulţi), din care :  

- Centrul de Recuperare “Micul Prinţ”: componenta fixă – 54 beneficiari (copii) şi Echipa Mobilă – 
22 beneficiari (copii); 
- Centrul de Zi “Casa Soarelui” -15 beneficiari (adulţi) .  

Precizăm că , pe parcursul anului 2018, au intrat un număr de 34 beneficiari (copii si 
adulţi),din care:  
- Centrul de Recuperare “Micul Prinţ”: componenta fixă – 22 beneficiari (copii) şi Echipa Mobilă – 
11 beneficiari (copii) ; 
- Centrul de Zi “Casa Soarelui” - 11 beneficiari (adulţi) . 
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De asemenea , pe parcursul anului , au ieşit un număr de 22 beneficiari (copii si adulţi) ,din 
care :  
- Centrul de Recuperare “Micul Prinţ”: componenta fixă – 11 beneficiari (copii) şi Echipa Mobilă)– 
11 beneficiari (copii); 
- Centrul de Zi “Casa Soarelui” -0 beneficiari (adulţi). 

Capacitatea Complexului de Servicii “Cristian” este următoarea: 
- Centrul de Recuperare “Micul Prinţ “( Componenta fixă şi Echipa Mobilă ) – 25+5/zi; 
- Centrul de Zi “Casa Soarelui” – 15/zi. 

Gradul de ocupare pe anul 2018 a fost de 75% pe Complexului de Servicii “Cristian. 
Numărul de beneficiari pe Complexul de Servicii “Cristian”; la data de 31.12.2018 ; este 

următorul : 
- Centrul de Recuperare “Micul Prinţ “( Componenta fixă şi Echipa Mobilă ) 107 beneficiari (copii) 
- Centrul de Zi “Casa Soarelui”15 beneficiari (adulţi ). 
 b). Costul mediu / beneficiari realizat pe anul 2018 pe Complexul de Servicii “Cristian este 
următorul: 

1. Centrul de Recuperare “Micul Prinţ “( Componenta fixă şi Echipa Mobilă ) 
Cost mediu/beneficiar/an 2018=11589,86 : 12 luni = 966 cost mediu realizat/lună 
Cost mediu/beneficiar cf. HG 978/2015 = 14313 : 12 luni = 1193 cost mediu cf. HG 978/2015 
Diferenţa între cost mediu cf. HG 978/2015 şi cost mediu realizat/lună = 227 economie. 
2. Centrul de Zi “Casa Soarelui” 
Cost mediu/beneficiar/an 2018=17882,84 : 12 luni = 1490,24 cost mediu realizat/lună 
Cost mediu/beneficiar cf. HG 978/2015 = 19402 : 12 luni = 1617 cost mediu cf. HG 978/2015 
Diferenţa între cost mediu cf. HG 978/2015 şi cost mediu realizat/lună = 127 economie. 

c). Situaţia numărului de beneficiari pe grupe de vârste (pentru beneficiarii copii) la data de 
31.12.2018, este următoarea: 

 
Nr. 
crt. 

 
Grupa de vârstă 

CR “MICUL PRINŢ” CZ “CASA 
SOARELUI” COMPONENTA FIXĂ ECHIPA MOBILĂ 

FB AMP -
PLASAMENTE 

FB AMP -
PLASAMENTE 

FB 

1. 0 - 3 ani 13 3 6 0 - 
2. 4 - 7 ani 15 3 10 3 - 
3. 8 - 14 ani 22 0 16 3 - 
4. 15 - 18 ani 6 1 5 1 - 
5. peste 18 ani - - - - 15 

Situaţia numărului de beneficiari pe grade de handicap la data de 31.12.2018, este următoarea: 

 Grade de handicap Fără grad de 
handicap  

Uşor Mediu Accentuat Grav 
CR “Micul Prinţ”- 
componenta fixă 

- 6 4 48 5 

CR “Micul Prinţ”- 
Echipa Mobilă 

1 3 3 37 - 

CZ “Casa 
Soarelui” 

- - 1 14 - 
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d). Evenimentele desfăşurate în cadrul Complexului de Servicii “Cristian”,  pe anul 2018, au fost 
următoarele: 

1. Centrul de Recuperare “Micul Prinţ “( Componenta fixă şi Echipa Mobilă ): 

- activităţi educaţionale adaptate vârstei – dizabilităţilor beneficiarilor; 
- sărbătorirea zilelor de naştere pentru beneficiarii care, în ziua respectivă, au împlinit vârsta sau 
onomastica; 
- sărbătorirea şi confecţionarea de cadouri pentru mame cu ocazia zilei de 8 Martie; 
-sărbătorirea “Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down” în 21.03.2018 la nivelul complexului, 
având invitaţi copiii de la Grădiniţa nr. 13 Braşov, fanfara “Ţara Bârsei”, clovnul Bianca Dubar, 
personane cu Sindrom Down din comunitate, oficialităţi, conducerea DGASPC, mass-media; 
- sărbătorirea zilei de 1 Iunie pentru copiii care frecventează “Micul Prinţ”; 
- sărbătorirea Zilei Mondiale a Drepturilor Copilului prin organizarea, în cadrul centrului, de activităţi 
de prezentare a drepturilor copilului către copil şi familia acestuia, desene tematice, pliante-fluturaşi 
(20.11.2018); 
- participarea beneficiarilor CS “ Cristian” la vizionarea unui film din cadrul Centrului comercial 
“Coresi”, cu ocazia Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilităţi (03.12.2018); 
-participarea beneficiarilor complexului la “Christmas Party” , spectacol de sărbători organizat de 
Biserica Baptistă (08.12.2018); 
-participarea angajaţilor/beneficiarilor complexului cu o expoziţie de obiecte decorative de Crăciun în 
cadrul Centrului comercial “Coresi” (20.12.2018); 
-organizarea de activităţi periodice de recreere pentru beneficiari în cadrul complexului ; 
-confecţionarea de felicitări, obiecte decorative, mărţişoare, cu ocazia tuturor evenimentelor 
importante ale anului ; 
-sărbătorirea venirii lui Moş Nicolea şi Moş Crăciun, prin crearea cadrului adecvat acestor sărbători, 
oferirea de cadouri pentru beneficiari. 
2. Centrul de Zi “Casa Soarelui”: 
- activităţi educaţionale adaptate vârstei – dizabilităţilor beneficiarilor; 
- sărbătorirea zilelor de naştere pentru beneficiarii care, în ziua respectivă, au împlinit vârsta sau 
onomastica; 
- sărbătorirea şi confecţionarea de cadouri pentru mame cu ocazia zilei de 8 Martie; 
-sărbătorirea “Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down” în 21.03.2018 la nivelul complexului, 
având invitaţi copiii de la Grădiniţa nr. 13 Braşov, fanfara “Ţara Bârsei”, clovnul Bianca Dubar, 
personane cu Sindrom Down din comunitate, oficialităţi, conducerea DGASPC, mass-media; 
- sărbătorirea zilei de 1 Iunie în cadrul Complexului “Oakie”; 
-organizarea şi participarea beneficiarilor centrului ,împreună cu părinţii, la o excursie în Târgu 
Mureş (10-11.07.2018), excursie organizată în colaborare cu Asociaţia Sindrom Down ; 
- sărbătorirea Zilei Mondiale a Drepturilor Copilului prin organizarea, în cadrul centrului, de activităţi 
de prezentare a drepturilor copilului către copil şi familia acestuia, desene tematice, pliante-fluturaşi 
(20.11.2018); 
- participarea beneficiarilor CS “Cristian” la vizionarea unui film din cadrul Centrului comercial 
“Coresi”, cu ocazia Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilităţi (03.12.2018); 
-participarea beneficiarilor complexului la “Christmas Party” , spectacol de sărbători organizat de 
Biserica Baptistă (08.12.2018); 
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-participarea angajaţilor/beneficiarilor complexului cu o expoziţie de obiecte decorative de Crăciun în 
cadrul Centrului comercial “Coresi”(20.12.2018) ; 
-organizarea de activităţi periodice de recreere pentru beneficiari în cadrul complexului ; 
-confecţionarea de felicitări, obiecte decorative, mărţişoare, cu ocazia tuturor evenimentelor 
importante ale anului ; 
-sărbătorirea venirii lui Moş Nicolea şi Moş Crăciun, prin crearea cadrului adecvat acestor sărbători, 
oferirea de cadouri pentru beneficiari şi serbare organizată în cadrul centrului (19.12.2018). 
e). Dovada acreditării/licenţierii Centrului de Recuperare “Micul Prinţ”, la data de 31.12.2018 , 
se face prin Licenţa de Funcţionare seria LF, numărul 0001527, prin care serviciul social este 
autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, de la data 27.06.2016 până la data de 27.06.2021 . 
Dovada acreditării/licenţierii Centrului de Zi “Casa Soarelui”, la data de 31.12.2018, se face prin 
Licenţa de Funcţionare seria, LF numărul 0005475, prin care serviciul social este autorizat să 
funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, de la data de 08.04.2016, până la data de 08.04.2021. 
 f). Managementul resurselor umane: Schema de personal în cadrul Complexului de Servicii 
“Cristian” este de 38 de posturi din care 8 posturi vacante (1 post vacant temporar - asistentul social 
se află în concediu de îngrijire copil mic până la 2 ani şi 7 posturi vacante .- 1 kinetoterapeut, 1 
fiziokinetoterapeut, 1 psihopedagog, 2 logoped, 2 maseur) şi 30 de posturi ocupate după cum 
urmează: 1 şef /Complex , 2 psiholog specialist (1/component fixă şi 1/ CZ “Casa Soarelui”), 1 
logoped/complex, 2 profesori C.F.M. principal (1/complex şi 1/Echipa Mobilă), 6 educatori 
specializaţi principali (2/componenta fixă, 2/Echipa Mobilă şi 2/CZ “Casa Soarelui”), 1 instructor 
educaţie/CZ “Casa Soarelui”, 1 medic primar/ complex, 2 asistent medical principal/ complex, 1 
maseur principal/Echipa Mobilă, 1 şofer/ Echipa Mobilă, 4 fochist/complex, 1 paznic/complex, 1 
inspector specialitate administrativ/complex şi 1 referent contabil/complex. Mai sunt 3 posturi în 
organigrama complexului (1 şofer şi 2 îngrijitor) care deservesc aparatul propriu al DGASPC. 
Menţionam că fochiştii şi paznicul deservesc toate serviciile DGASPC din strada Apullum. 
 g). Managementul administrativ al Complexului de Servicii “Cristian” este următorul: 
1. Centrul de Recuperare “Micul Prinţ “( Componenta fixă şi Echipa Mobilă ): 
- întreţinere şi reparaţii la nivelul centrului şi a necesarului de reparaţii şi aprovizionare pentru anul 
următor ( central termică, verificarea tehnică periodică a instalaţiei de alimentare cu gaz metan, 
verificarea periodică a rezistenţei prizelor de pământ, hidranţi, stingătoare); 
- asigurarea continuă cu material de curăţenie şi dezinfectante, cu obiecte pentru buna desfăşurare a 
activităţii centrului; 
- găsirea de sponsori pentru completarea dotărilor, material necesare centrului (valoare sponsorizări 
699,63 lei); 
- efectuarea inventarierii anuale; 
- respectarea normelor sanitare, protecţia muncii şi PSI, normelor de mediu, ISCIR – izarea 
centralelor termice; 
-reparaţii auto (BV-27-DPC) şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice ; 
-ignifugarea podului clădirii în care ne desfăşurăm activitatea; 
-lucrări de reparaţii şi zugrăvit în sălile de activităţi; 
-curăţat coşul de fum al centralelor termice; 
-deratizare – dezinsecţie – dezinfecţie bianual; 
-întocmirea Planului anual de achiziţii pentru anul 2019 şi a Necesarului de reparaţii curente; 
-investiţii şi reparaţii capitale. 
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2. Centrul de Zi “Casa Soarelui”: 
- întreţinere şi reparaţii la nivelul centrului şi a necesarului de reparaţii şi aprovizionare pentru anul 
următor ( central termică, verificarea tehnică periodică a instalaţiei de alimentare cu gaz metan, 
verificarea periodică a rezistenţei prizelor de pământ, hidranţi, stingătoare); 
- asigurarea continuă cu material de curăţenie şi dezinfectante, cu obiecte pentru buna desfăşurare a 
activităţii centrului; 
- găsirea de sponsori pentru completarea dotărilor, material necesare centrului (valoare sponsorizări 
2313,07 lei); 
- efectuarea inventarierii anuale; 
- respectarea normelor sanitare, protecţia muncii şi PSI, normelor de mediu, ISCIR–izarea centralelor 
termice; 
-reparaţii auto (BV-27-DPC) şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice ; 
-ignifugarea podului clădirii în care ne desfăşurăm activitatea; 
-lucrări de reparaţii şi zugrăvit în sălile de activităţi; 
-curăţat coşul de fum al centralelor termice; 
-deratizare – dezinsecţie – dezinfecţie bianual; 
-întocmirea Planului anual de achiziţii pentru anul 2019 şi a Necesarului de reparaţii curente; 
-investiţii şi reparaţii capitale. 
 
 

J. Centru de Zi pentru  Copii cu Dizabilitati “Raza de Lumina” 
a. Numarul mediu de beneficiari pe anul 2018  

 -12 beneficiari INTRATI / 8 beneficiari IESITI 
b. Costul mediu/beneficiar realizat pe anul 2018 este dupa cum urmeaza: 

cost mediu/benef/an 2018 = 92166.25 : 12 luni=  7680.50 cost mediu / beneficiar/realizat/luna 
cost mediu beneficiar conform HG 978/2015 = 14313: 12 luni= 1193 cost mediu conform HG 
978/2105 
Diferenta intre costul mediu conform HG 978/2015 si costul mediu realizat/luna = 6487,50 cheltuiala 

c. Situatia numarului de beneficiari pe grupe de varsta si grad de handicap 
-varsta 4 = 2 beneficiari  
-varsta 5 = 2 beneficiari  
-varsta 8 = 1 beneficiar 
-varsta 9 = 2 beneficiari  
-varsta 10 = 3  beneficiari  
-varsta 11 = 1 beneficiar 
-varsta 12 = 3 beneficiari  
-varsta 13 = 2 beneficiari  
-varsta 14 = 6 beneficiari  
-varsta 15 = 1 beneficiar 
-varsta 17 = 2  beneficiari 
Grad de handicap GRAV = 11 beneficiari 
Grad de handicap ACCENTUAT = 8 beneficiari 
Grad de handicap MEDIU = 5 beneficiari 
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Grad de handicap USOR = 1 beneficiar 
d.Evenimente in cadrul Centrului:  
S-au desfasurat 53 de evenimente/ actiuni in cadrul centrului sau in afara acestuia: 

-10 aniversari ale zilelor de nastere ale beneficiarilor (pentru cei care au dorit sa isi sarbatoreasca 
aceasta zi in centru); 
-2 ateliere de pictura; 
-2 ateliere creative - ornamente pentru Ziua de 8 Martie si pentru Craciun; 
-5 ateliere muzicale (cor); 
-6 ateliere muzicale (instrumente); 
-7 ateliere de ergoterapie; 
-1 atelier in cadrul “Vibrate Festival”; 
-1 lectie de calarie la Centrul de echitatie “Cristina” din Rasnov; 
-Iesiri la locuri de joaca (Eliana Mall, Coresi Mall, Parcul Titulescu, Parcul Inna Schaeffler, Dream 
Festival); 
-Picnic la Lacul Noua din Brasov; 
-Activitati muzeale la “Muzeul Casa Muresenilor” din Brasov, “Muzeul Judetean de Istorie Brasov”,  
“Muzeul Etnografic Nicolae Fruntes” din Sirnea, jud.brasov, ”Muzeul Iluziilor” Brasov; 
-Vizita la Gradina Zoologica din Brasov; 
-Activitati tactile la “Poteca tactila” de Sub Tampa, in colaborare cu As.Nevazatorilor; 
-2 vizionari de filme la cinema - Coresi Mall; 
-Vizionarea spectacolului muzical pentru copii “Micuta Dorothy” la Opera Brasov; 
-Ziua Portilor deschise la sediu; 
-Aniversarea Zilei Internationale a Bastonului Alb la sediul Bibliotecii Judetene – sectia pentru Copii 
si Tineret; 
-Tabara de la Bran-Moeciu de la sfarsitul lunii august (in colaborare cu Bis.Baptista Brasov); 
-Invitatie la sediul Inna Schaeffler pentru a participa la “Ziua solidaritatii sociale”; 
-Vizite ale grupurilor de copii in cadrul Saptamanii “Scoala altfel” de la: Gradinita Montessorri, 
Sc.Gimnaziala nr.3 
-Serbarea Zilei Internationale a Copiilor printr-o petrecere campeneasca la sediul centrului; 
-Invitatie la Bis.Baptista din Brasov in vederea vizionarii Concertului de Craciun; 
-Participare la Targul de Craciun din cadrul Coresi Mall; 
-Serbarea de final de an. 

e. Centrul Raza de Lumina este nelicentiat, insa este in proces de a obtine licenta 
(Conform Ordinului 25/2019) 

f. Structura de personal  anul 2018 
sef centru (1 post), asistent social (1 post), instructor ergoterapie (1 post), educator (1 post - vacant), 
educator S (1 post), psihopedagog (4 post.), instructor de educatie (2 post.), psiholog  (1 post), 
kinetoterapeut  (1 post - vacant), administrator (1 post), șofer (1 post), muncitor calificat (1 post). 
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K. Centrul de Plasament „Azur“ Victoria 

a) Numar mediu de beneficiari pe anul 2018  

LUNA 
NR.MEDIU DE 
BENEFICIARI 

CAPACITATE INTRĂRI IEȘIRI 

ianuarie 44 60 0 0 
februarie 44 60 0 2 
martie 42 60 0 2 
aprilie 40 60 0 0 
mai 40 60 0 0 
iunie 40 60 0 4 
iulie 36 60 0 3 
august 33 60 0 7 
septembrie 26 60 0 8 
octombrie 18 60 0 0 
noiembrie 18 60 0 4 
decembrie 14 60 0 14 

  
b) Situatie cost mediu/beneficiar/2018   

Nr.crt. Luna 
Nr. mediu 
beneficiari 

Total 
cheltuieli 

Cost 
mediu 
beneficiari 

 Cheltuieli 
din care : 
salarii 

Chelt din 
care: 
materiale 

Obs. 

1 Ianuarie 45 196834,88 4374,11  159576 37258,88  

2 Februarie 44 209576,69 4763,11  151066 58510,69  

3 Martie 42 216846,31 5163,01  164166 52680,31  

4 Aprilie 42 257817,16 6138,50  209297 48520,16  

5 Mai 42 263488,95 6273,55  215205 48283,95  

6 Iunie 37 176835,72 4779,34  141950 34885,72  

7 Iulie 36 160199,01 4449,97  136264 23935,01  

8 August 33 155080,51 4699,41  130581 24499,51  

9 Septembrie 26 183276,80 7049,11  134688 48588,80  

10 Octombrie 18 217998,21 12111,01  123830 

94168,21 44525,66-s-a primit 
echipament 

10503,66- s-au 
primit lenjerii 

11400-plătit 
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reintegrări 

11 Noiembrie 18 135257,45 7514,30  122411 12846,45  

12 Decembrie 7 149497,84 21356,83  104476 45021,84  

  
Total an 
2018 390 2322709,53 5955,67  1793510 

  

Costul mediu/beneficiar pentru 2018 = 5955.67 
 
Centrul a fost desființat începând cu 01.10.2019, fiind transformat în Centru de Îngrijire și 

Asistență „Sfântul Gheorghe“, destinat persoanelor adulte cu dizabilități. 
 

L. Complexul de Servicii Timiș 

A. Centrul de Îngrijire și Asistență Timiș 
a) Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018 a fost de 69,46 beneficiari, desi  capacitatea a 

fost de 50 de locuri.  

Nr 
crt 

Luna Nr beneficiari Capacitate 
centru 

1 Ian 2018 69,5 50 
2 Feb 2018 69,5 50 
3 Mar 2018 70 50 
4 Apr 2018 70 50 
5 Mai 2018 70 50 
6 Iun 2018 70 50 
7 Iul 2018 70 50 
8 Aug 2018              70 50 
9 Sept 2018 70 50 
10 Oct 2018             69,5 50 
11 Nov 2018              68 50 
12 Dec 2018 67 50 
 TOTAL 69,46  

b) Costul  mediu /beneficiar aferent anului 2018, asa cum reiese din actele contabile si 
documentele conexe (fise prezență beneficiari) este de 4324 lei/beneficiar. 

Nr 
crt 

Luna Total cheltuieli Nr 
beneficiari 

Nr 
angajati 

Cost mediu lunar 

1 Ian 2018 337.959,61 69,5 41 4863 
2 Feb 2018 303.704,16 69,5 49 4370 
3 Mar 2018 325.455,51 70 48 4649 
4 Apr 2018 323.668,66 70 48 4324 
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5 Mai 2018 368.098,57 70 48 5259 
6 Iun 2018 309.800,93 70 48 4426 
7 Iul 2018 249.713,77 70 48 3567 
8 Aug 2018 255.155,03 70 43 3645 
9 Sept 2018 249.193,91 70 46 3560 
10 Oct 2018 338.212,31 69,5 46 4866 
11 Nov 2018 271.156,17 68 47 3988 
12 Dec 2018 271.898,94 67 48 3999 
 TOTAL  69,46 47 4318 

Asa cum reiese din situația prezentată, capacitatea centrului pe anul 2018 a fost de 50 locuri , iar 
numărul mediu de beneficiari / 2018 a fost 69,46, având 19,46 beneficiari peste capacitate , ceea 
ce a dus la diminuarea costului mediu/beneficiar. Deasemenea din tabel reiese faptul că în fiecare 
lună a anului 2018 numărul de angajați a fost mai mic decât numărul minim prevazut în HG 867 
și HG 976/2015, adică nu s-a respectat paritatea de 1 angajat/1 beneficiar, având  69,46 
beneficiari/47 angajați. 
c) Situatia numărului de beneficiari, pe grupe de vârste și grade de handicap, la data de 

31.12.2018  

Categorie vârstă Număr beneficiari 
Grad de handicap 

grav accentuat mediu 
20 - 49 48 27 18 3 
50 - 69 16 7 6 3 

> 70 3 0 0 3 

d) Evenimente în centru: 

 Serbarea beneficiarilor cu ocazia Zilei Internationale a persoanelor cu handicap. 

 Serbarea Pomului de iarna, din cadrul centrului. 

 Serbarea Colinde de Craciun, tinuta la Catedrala Ortodoxa din Predeal. 
e) Centrul de Îngrijire și Asistență Timiș nu este serviciul Acreditat, ca urnare a  faptului că nu 

deține autorizație de funcționare ISU, însă în acest sens s-au depus diligențele pentru intrarea 
în legalitate. 

f) Structura de personal în anul 2018 a fost conform statului de funcții aprobat, existând 
deficit la compartimentul psiho-medico-social. Posturi vacante la 31.12.2018: 

 1 post asistent social 

 9 posturi infirmiere 

 2 posturi ingrijitori 

 1 post asistent medical 
g) Managementul administrativ 

În luna decembrie 2018 s-au achizitionat și montat cuctele și cuptorul electric cu plite în 
blocul alimentar. S-au achiziționat, conform listei de investiții, o mașină de spalat 
profesionala și un uscator casnic 
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In cursul anului s-au igenizat toate dormitoarele si spatiile comune din cadrul centrului, in 
regie proprie. S-au efectuat in regie proprie reparatii si lucrari de amenajare a intregului spatiu 
aferent blocului alimentar. S-au lacuit toate pardoselile din lemn din cadrul centrului,in 
vederea igienizarii acestora. S-au efectuat lucrari de reparatii si igienizare la exteriorul cladirii 
centrului. S-au efectuat toate lucrarile de intretinere,reparatii si igienizare ce se impuneau, 
astfel incat prestarea serviciilor sociale sa se desfasoare in conditiile prevazute de lege, 
respectandu-se standardele minime de calitate. 
 

B. Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf. Anton“ Timiș 
a. Numărul mediu de beneficiari pe anul 2018 a fost  57, desi  capacitatea a fost de 49 de 

locuri.  

Nr 
crt 

Luna Nr beneficiari Capacitate 
centru 

1 Ian 2018 59 49 
2 Feb 2018 57 49 
3 Mar 2018 57 49 
4 Apr 2018 57 49 
5 Mai 2018 57 49 
6 Iun 2018 57 49 
7 Iul 2018 56 49 
8 Aug 2018 56 49 
9 Sept 2018 55 49 
10 Oct 2018 55 49 
11 Nov 2018 57 49 
12 Dec 2018 57 49 
 TOTAL 57 49 

b. Costul  mediu /beneficiar aferent anului 2018, asa cum reiese din actele contabile si 
documentele conexe (fise prezență beneficiari), este de 4452 lei/beneficiar. 

Nr 
crt 

Luna Total cheltuieli Nr beneficiari Nr 
angajati 

Cost mediu lunar 

1 Ian 2018 277.011,36 59 45 4.695 
2 Feb 2018 238.346,65 57 45 4.182 
3 Mar 2018 234.436,62 57 45 4.113 
4 Apr 2018 225.619,69 57 45 3.958 
5 Mai 2018 288.167,80 57 45 5.056 
6 Iun 2018 256.930,86 57 45 4.508 
7 Iul 2018 225.979,89 56 45 4.035 
8 Aug 2018 210.681,08 56 45 3.762 
9 Sept 2018 217.997,24 55 45 3.964 
10 Oct 2018 329.013,43 55 45 5.982 
11 Nov 2018 251.334,51 57 45 4.409 
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12 Dec 2018 271.611,46 57 50 4.765 
 TOTAL 3.027.130,59 57 46 4.452 

Asa cum reiese din situatia prezentata capacitatea centrului pe anul 2018 a fost de 49 locuri , 
iar numarul mediu de beneficiari / 2018 , a fost 57 avand 8 beneficiari peste capacitate , ceea 
ce a dus la diminuarea costului mediu/beneficiar. Din tabel reiese faptul ca in fiecare luna a 
anului 2018, numarul de angajati a fost mai mic decat numarul minim prevazut in HG 867 si 
HG 976/2015 , adica nu s-a respectat paritatea  de 1 angajat/1 beneficiar avand 57 
beneficiari/46 angajati. 

c. Situatia numărului de beneficiari, pe grupe de vârste și grade de handicap, la data de 
31.12.2018: 

Categorie vârstă Număr beneficiari 
Grad de handicap 

grav accentuat mediu 
20 - 49 50 38 11 1 
50 - 69 6 3 3 0 

> 70 1 1 0 0 

d. Evenimente în centru: 

 Serbarea beneficiarilor cu ocazia Zilei Internationale a persoanelor cu handicap. 

 Serbarea Pomului de iarna , din cadrul centrului. 

 Serbarea Colinde de Craciun, tinuta la Catedrala Ortodoxa din Predeal. 
e. Centrul de Ingrijire si Asistenta SF. Anton este serviciul acreditat conform Licentei de 

Functionare Nr. 0008032/26.02.2016, pentru o perioada de 5 ani.  
 

f. Structura de personal în anul 2018 a fost conform statului de functii aprobat, existand 
deficit la compartimentul psiho-medico-social. Posturi vacante la 31.12.2018 : 

 1 post medic 
 1 post asistent social 

 8 posturi infirmiere 

 3 posturi ingrijitori 
g. Managementul administrativ 
In luna Decembrie 2018 s-au achizitionat si montat cuctele si cuptorul electric cu plite , in blocul 

alimentar. In cursul anului s-au igenizat toate dormitoarele si spatiile commune din cadrul centrului, 
in regie proprie. S-au efectuat in regie proprie reparatii si lucrari de amenajare a intregului spatiu 
aferent spalatoriei si lenjeriei centrului. S-au lacuit toate pardoselile din lemn din cadrul centrului,in 
vederea igienizarii acestora. S-au efectuat lucrari de reparatii si igienizare la exteriorul cladirii 
centrului. S-au efectuat toate lucrarile de intretinere, reparatii si igienizare, in regie proprie. S-au 
achizitionat conform listei de investitii o masina de spalat profesionala si un uscator casnic. 

Rapoartele de activitate pentru Centrul de Plasament „Dacia“ și Centrul de Reabilitare 
și Recuperare pentru Persoanele Adulte cu Handicap „Canaan“ Șercaia sunt prezentate în 
anexele 9 (Dacia) și 10 (Canaan). 
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VIII. NECESITĂȚI ȘI PLANURI DE VIITOR PENTRU ANUL 2019 

A. Necesități 

 
Perioada scursă de la momentul aprobării organigramei DGASPC Brașov care a transpus în 

practică prevederile HG 797/2017, datele și informațiile transmise de către conducătorii/coordonatorii 
structurilor funcționale ale instituției și care au stat la baza elaborării prezentului raport de activitate, 
precum și o serie de raporturi ale unor audituri externe, au permis conducerii actuale a DGASPC 
Brașov să observe care sunt problemele cu care se confruntă instituție și care sunt punctele slabe ale 
organigramei, ce au cauzat sincope sau disfuncționalități în derularea activității instituției. 
 

Au fost, astfel, identificate o serie de probleme, precum: 
 Lipsa unor servicii sociale cu adevărat solicitate de către beneficiari/potențiali beneficiari (de 

ex. un centru pentru victimele violenței domestice, un centru pentru persoanele vârstnice) 
 Slaba dezvoltare a serviciilor sociale pe segmentul violenței domestice (un singur specialist la 

peste 100 de cazuri semnalate doar în primul semestru al anului 2019). 
 Lipsa acreditărilor pentru multe dintre centrele/casele de tip familial/locuințele protejate din 

cadrul DGASPC Brașov 
 Lipsa acreditării serviciului social la domiciliu (asistența maternală) 
 Slaba dezvoltare a serviciului social la domiciliu (asistența maternală) 
 Nefuncționarea serviciului social „Telefonul copilului“, deși există o recomndare clară din 

partea ANPDCA cu privire la obligativitatea existenței acestui serviciu 
 Lipsa unei situații juridice clare a tuturor imobilelor aflate în administrarea/proprietatea 

DGASPC Brașov 
 Lipsa unor proceduri de lucru la nivelul unora dintre structurile instituției 
 Lipsa auditorilor interni acreditați pe Sistemul Integrat Calitate-Mediu (ISO 9001:2015, 

14001:2015) 
 Realizarea în proporție de doar 32,02% a investițiilor prinse în lista de investiții pe anul 2018 

 
B. Planuri pentru anul 2019 

 
În conformitate cu prevederile Strategiei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Brașov pentru perioada 2016-2020, avizată prin Hotărârea Colegiului Director nr 
2/14.03.2016, obiectivele strategice la nivelul instituției pentru perioada sus menționată sunt: 

 Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii sociale de calitate 
 Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 

vulnerabile 
 Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 
 Îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități 
 Combaterea riscului de excluziune socială în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu 

dizabilități 
 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice 
 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte persoane/familii aflate în situații de risc 
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De asemenea, ținând cont de necesitățile identificate la nivelul instituției și din dorința de a ne 
apropia cât mai mult de menirea noastră ca principal furnizor de servicii sociale de la nivelul 
județului Brașov, pentru anul 2019 și, în perspectivă, pentru anul 2020 ne propunem următoarele: 
 

I. Pe segmentul dezvoltării serviciilor sociale 
 

 Finalizarea implementării proiectelor cu finanțare europeană „TEAM-UP: Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor“ și „VENUS:  Împreună pentru o viață în siguranță“. 

 „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“ - Obiectivul 
general al proiectului îl reprezintă creșterea calității sistemului de asistență socială și a 
numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de 
instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al 
profesioniștilor din sistem.  La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, 
un număr de 55 persoane urmează să fie angajate, în perioada 2019-2023, ca asistent 
maternal profesionist, iar un număr de 154 asistenți maternali vor beneficia de câte 
două sesiuni de perfecționare profesională. 

 „VENUS:  Împreună pentru o viață în siguranță“ - obiectivul general îl constituie 
îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și 
combaterii violenței domestice la nivel național, prin crearea și dezvoltarea unei rețele 
naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere 
vocațională. La nivelul DGASPC Brașov, prin intermediul proiectului, se va înființa o 
locuință protejată pentru victimele violenței domestice, cu o capacitate de până la 6 
locuri, unde se va putea oferi găzduire pe o perioadă de 12 luni, în funcție de 
complexitatea cazului. De asemenea, se va înființa un serviciu de consiliere 
vocațională și un grup de suport pentru victimele violenței domestice. 

 
 

 Finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu 
dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului la nivelul județului Brașov“, 
finanțat prin Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 
respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu 
dizabilități din comunitate“ - Proiectul vizează dezvoltarea, la Victoria, a patru servicii sociale de tip 
locuințe maxim protejate în vederea creșterii calității vieții pentru un număr minim de 16 tineri cu 
dizabilități, care urmează să părăsească sistemul de protecție specială a copilului, din cadrul 
D.G,A.S.P.C. Brașov, precum și a unui serviciu social de tip centru de zi, în scopul creșterii calității 
vieții pentru minim 30 de tineri/persoane adulte cu dizabilități, instituționalizate sau din comunitate, 
din județul Brașov. 
 

 Dezvoltarea de servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitații pentru copii si 
tineri, prin depunerea în vederea obținerii de finațare nerambursabilă prin Programul Operațional 
Capital Uman – Axa prioritară „Incluziunea sociala si combaterea sărăciei“ a proiectului „Copiii și 
tinerii noștri mai aproape de comunitate“. Acesta vizează creșterea calitații serviciilor oferite în 
comunitate copiilor cu tulburări de comportament, aflați în risc de separare de familie și tinerilor care 
urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copilului, la nivelul județului Brașov, 
prin dezvoltarea unui program de identificare și monitorizare a copiilor cu tulburări de comportament, 
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aflați în risc de separare și de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la această 
categorie de beneficiari, precum și înființarea a trei servicii sociale de îngrijire de zi în comunitate 
(Brașov, Făgăraș și Rupea) și implementarea unor măsuri de susținere pentru copii cu tulburări de 
comportament, aflați în risc de separare și familiile lor. 
  Închiderea ultimelor centre rezidențiale mari, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Pentru 
realizarea acestui deziderat, avem în vedere continuarea parteneriatelor cu SERA România (pentru 
CS Brădet), precum și dezvoltarea unor noi parteneriate cu furnizori privați de servicii sociale, 
precum Fundația Hope Home for Childrens (pentru închiderea Centrului de plasament pentru copilul 
cu handicap sever „Speranța“ Codlea sau a Centrului „Floare de Colț“ Făgăraș). O altă variantă luată 
în calcul este cea a accesării fondurilor europene de pe componenta POR, precum și prin forțe proprii, 
închiderea în acest an a Centrului de Plasament „Albina“ Codlea și a Centrului de Plasament 
„Aurora“ Codlea. 
  Identificarea fondurilor/potențialilor parteneri pentru înființarea de servicii sociale cerute 
de beneficiari sau de potențiali beneficiari: centru rezidențial pentru persoane vârstnice, centru de 
primire în regim de urgență pentru adulți cu/fără dizabilități, centru de primire în regim de urgență 
pentru victime ale violenței domestice, locuințe protejate pentru victimele violenței domestice, centru 
de tranzit pentru tinerii instituționalizați care părăsesc sistemul de protecție, centru specializat 
pentru copilul cu comportament deviant (Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Romanian-
American Foundation, Raiffeisen Comunități, Fundația MOL România, Programul „Țara lui 
Andrei“ – OMV-Petrom România, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Programul de 
cooperare Elvețiano-Român etc). 
 

II. Pe segmentul îmbunătățirii serviciilor sociale oferite 
 

 În vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite, prioritare sunt, pentru anul 
2019, finalizarea procedurilor de reorganizare a tuturor serviciilor sociale de tip rezidențial sau de zi, 
în conformitate cu noile standarde minime obligatorii de calitate, precum și obținerea licențelor de 
funcționare pentru toate centrele/casele de tip familial/locuințele protejate care nu dețin în acest 
moment licențe. 

 Finalizarea procesului de licențiere a serviciului social la domiciliu – „compartimentul 
asistență maternală“, și dezvoltarea rețelei de asistență maternală, inclusiv prin demararea unor 
campanii de promovare a asistenței maternale și a plasamentului familial. 

 Operaționalizarea serviciului social „Telefonul Copilului“, prin finalizarea procedurilor de 
ocupare prin concurs sau redistribuire a posturilor vacante aferente acestui serviciu și prin elaborarea 
și aprobarea  procedurilor operaționale de lucru de la nivelul acestui serviciu social. 

 Dezvoltarea serviciilor oferite atât victimelor violenței domestice, cât și agresorilor, prin 
creșterea numărului de specialiști angrenați în acest segment de activitate, prin diversificarea 
protocoalelor de colaborare cu instituțiile publice cu atribuții în domeniu (ANES, IPJ Brașov, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei“ Brașov, Jandarmeria Brașov, Serviciul 
Județean de Ambulanță Brașov, Serviciul de Medicină Legală Brașov, serviciile publice de asistență 
socială) și cu organismele neguvernamentale acreditate ce își desfășoară activitatea pe acest segment. 
În cursul anului ne propunem înființarea unui Adăpost pentru victimele violenței domestice, ale cărui 
servicii se vor acorda atât adulților, cât și copiilor. 
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III. Pe segmentul combaterii riscului de excluziune socială 
 

 Continuarea derulării unor campanii la nivelul județului Brașov, în parteneriat cu AJOFM 
Brașov și asociațiile neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități, în vederea combaterii riscului 
de excluziune socială a persoanelor cu dizabilități, prin promovarea categoriilor de beneficii acordate 
angajatorilor care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități. 

 
 Identificarea cursurilor de calificare profesională, în parteneriat cu AJOFM Brașov, ce ar 

putea fi propuse persoanelor cu dizabilități și  tinerilor aflați în situații vulnerabile (de ex. tinerii care 
trebuie să părăsească sistemul rezidențial al DGASPC Brașov), în vederea creșterii șanselor de 
angajare în câmpul muncii. 
 

IV. Pe segmentul de dezvoltare a resurselor umane 
 

 Realizarea planului de formare profesională a personalului din compartimentele Audit, 
respectiv Managementul Calității, în vederea respectării prevederilor legale cu privire la realizarea 
auditurilor de calitate impuse de Sistemul Integrat Calitate-Mediu (ISO 9001:2015, 14001:2015). 
 

 Realizarea cursurilor de formare profesională/instruire profesională a personalului de 
specialitate din centre și complexuri de servicii (noțiuni fundamentale de igienă, etc) 
 

V. Pe segmentul managerial-administrativ 
 

 Reorganizarea structurii funcționale a DGASPC Brașov, în vederea eficientizării costurilor 
și a activității derulate la nivelul instituției. În acest sens se va face o analiză exactă a fiecărei 
componente funcționale a instituției, pentru identificarea elementelor generatoare de 
blocaje/nefuncționalități/riscuri de nefuncționare și a soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea până la 
înlăturare a acestora. 

 
 Redistribuirea parcului auto al instituției, pentru rezolvarea problemelor apărute în 

activitatea de monitorizare a cazurilor aflate în atenția DGASPC Brașov, astfel încât să poată fi 
respectate toate cerințele AJPIS Brașov 

 
 Clarificarea situației juridice a tuturor imobilelor aflate în administrarea/proprietatea 

DGASPC Brașov 
 
 Actualizarea procedurilor operaționale/de sistem, astfel încât să respecte prevederile legale 

în vigoare la acest moment 
 
 Creșterea la cel puțin 75% a realizării investițiilor prinse pe lista de investiții pe 2019, prin 

reanalizarea periodică a acesteia și solicitarea de modificare/completare a acesteia. 
 

Întocmit, 
           Mailat Radu 

 consilier 
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Anexa 1 – Situație delegări
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Anexa 2 – Proceduri 

Situaţia procedurilor la data de 31.12.2018: 

Proceduri de proces: 

Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

PP 01 2011 Management financiar Serviciul Contabilitate  

PP 
02 2011 

Managementul resurselor 
umane, ED. 2 - 2013 

Serviciul Resurse Umane REVIZUITA 

PP 03 2011 Achizitii publice   Serviciul Achizitii Publice RETRASA 

PP 04 2011 Investitii Serviciul Achizitii Publice RETRASA 

PP 
05 2011 

Evidenta si gestionarea 
patrimoniului 

Serviciul Achizitii Publice RETRASA 

PP 06 2011 Tehnic administrativ Serviciul Administrativ  

PP 07 2011 Prevenire abandon Serviciul Urgente  

PP 
08 2011 

Activitati de secretariat al 
Comisiei pentru Protectia 
Copilului Brasov 

Serviciul Monitorizare RETRASA 

PP 
09 2011 

Monitorizare masuri de 
protecţie copii 

Serviciul Monitorizare  

PP 

10 2011 

Monitorizarea activitatii de 
asistenta sociala, la nivel 
judetean, privind persoanele 
adulte 

Serviciul Monitorizare  

PP 
11 2011 

Monitorizarea activităţilor de 
voluntariat  

Serviciul Monitorizare RETRASA 

PP 
12 2011 

Abuz, Neglijare, Trafic, 
Migratie şi Telefonul 
Copilului 

Serviciul Delincventa RETRASA 

PP 
13 2011 Registratura 

Serviciul Relatii cu 
Publicul 

RETRASA 
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Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

PP 
14 2011 Relatii cu Publicul 

Serviciul Relatii cu 
Publicul 

RETRASA 

PP 
15 2011 

Copilul cu comportament 
deviant 

Serviciul Delincventa RETRASA 

PP 16 2011 Copiii strazii Serviciul Delincventa RETRASA 

PP 17 2011 Copilul repatriat Serviciul Delincventa RETRASA 

PP 
18 2011 SECA 

Serviciul Evaluare 
Complexa a Adultului 

RETRASA 

PP 
19 2011 SECC 

Serviciul Evaluare 
Complexa a Copilului 

RETRASA 

PP 
20 2011 Ingrijiri de tip familial adulti 

Serviciul Alternative 
Familiale 

RETRASA 

PP 21 2011 Rezidential copil-adult Serviciul Rezidential RETRASA 

PP 22 2011 CRS Cristian CRS Cristian RETRASA 

PP 
23 2011 Plasament familial 

Serviciul Alternative 
Familiale 

RETRASA 

PP 
24 2011 SEMAM 

Serviciul Alternative 
Familiale 

RETRASA 

PP 
25 2011 Acreditari 

Serviciul Managementul 
Calitatii 

RETRASA 

PP 
26 2011 Licentieri 

Serviciul Managementul 
Calitatii 

RETRASA 

PP 
27 2011 

Evidenta si plata prestatii 
sociale 

Serviciul Evidenta si Plata 
Prestatii Sociale 

RETRASA 

PP 
28 2011 Audit public intern 

Compartiment Audit 
Public Intern 

RETRASA 

PP 
29 2011 Juridic contencios 

Serviciul Juridic 
Contencios 
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Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

PP 
30 2011 

Elaborarea strategiei 
DGASPC Brasov 

Serviciul Managementul 
Calitatii 

 

PP 
31 2011 

Elaborarea proiectelor 
DGASPC Brasov 

Serviciul Managementul 
Calitatii 

RETRASA 

PP 
32 2011 Arhivarea 

Serviciul Relatii cu 
Publicul 

RETRASA 

PP 33  Adoptii Biroul Adoptii RETRASA  

   CENTRE   

PP 
34 2011 

Servicii de gazduire in sistem 
rezidenţial a copiilor 

Centre rezidentiale  

PP 35 2011 Servicii de alimentatie pentru 
copiii ocrotiti in sistem 
rezidential 

Centre rezidentiale 
 

PP 36 2011 Servicii medicale pentru 
copiii ocrotiti in sistem 
rezidential 

Centre rezidentiale 
 

PP 37 2011 Servicii educationale pentru 
copiii ocrotiti in sistem 
rezidential 

Centre rezidentiale 
 

PP 38 2011 Servicii psihosociale pentru 
copiii ocrotiti in sistem 
rezidential 

Centre rezidentiale 
 

PP 39 2011 Servicii de gazduire in sistem 
rezidential a adultilor 

Centre rezidentiale 
 

PP 40 2011 Servicii de alimentatie pentru 
adultii gazduiti in sistem 
rezidential 

Centre rezidentiale 
 



„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 114 
 
 

Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

PP 

41 2011 Servicii de ingrijire si 
asistenta medicala pentru 
adultii gazduiti in sistem 
rezidential 

Centre rezidentiale 

 

PP 42 2011 Servicii de socializare si 
petrecere a timpului liber 
pentru adultii gazduiti in 
sistem rezidential 

Centre rezidentiale 

 

PP 43 2011 Servicii de consiliere in 
vederea integrarii sociale 
pentru adultii gazduiti in 
sistem rezidential 

Centre rezidentiale 

 

PP 44 2011 Servicii de intretinere centre 
rezidentiale 

Centre rezidentiale 
 

PP 45 2012 Servicii de tip rezidential 
pentru protectia copilului 
delincvent 

Centrul Sf. Stelian 
Ghimbav 

 

PP 46 2012 Servicii de tip rezidential 
pentru adulţii cu handicap 

CS Timis  

PP 

47 2012 

Servicii de tip residential 
pentru protecţia in regim de 
urgenta a copilului in CPRU 
DOMINO 

CPRU Domino   

PP 

48 2013 

Servicii de tip rezidential 
pentru adultii 
institutionalizati in regim de 
urgenta  

CSU Tarlungeni RETRASA 

PP 
49 2013 

Servicii rezidentiale varstnici 
Castanul 

CS Victoria RETRASA 

PP 
50 2013 

Evidenta si Gestiunea 
Contractelor de Sponsorizare  

Serviciul Achizitii  
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Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

PP 
51 2013 Supervizarea 

Serviciul Managementul 
Calitatii 

 

PP 

52 2013 

Activităţi de secretariat 
pentru Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu 
handicap Brasov  

Serviciul Monitorizare  

PP 

53 2014 

Efectuarea activităților de 
reparații si întreținere, lucrări 
in regie proprie  in cadrul 
DGASPC-Brasov  

Serviciul Administrativ  

PP 
54 2014 

Desfasurarea activitatii de 
transport in cadrul 
D.G.A.S.P.C. - Brasov 

Serviciul Administrativ  

PP 
55 2014 

Centrul maternal „Casa 
Mamei” 

CM Casa Mamei RETRASA 

PP 

56 2014 

Servicii de alimentatie in 
sistem catering pentru copiii 
si adultii ocrotiti in sistem 
rezidential 

Centre  

PP 
57 2015 

Servicii de recuperare in 
Centrul de Recuperare Bradet 

CR Bradet  

Proceduri de sistem: 

Procedura 
Denumire procedura Elaborator 

Situatie procedura 
(revizuita, abrogata, 

retrasa) tip nr an 

PS 01 2011 
Controlul informatiei 
documentate, ED. 2 - 2017 

RSMC REVIZUITA 

PS 02 2011 Controlul inregistrarilor RSMC RETRASA 
PS 03 2011 Audituri interne RSMC  

PS 04 
2011 Controlul produsului neconform 

si al neconformitatilor 
RSMC 

 

PS 05 2011 Actiuni corective RSMC  
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Procedura 
Denumire procedura Elaborator 

Situatie procedura 
(revizuita, abrogata, 

retrasa) tip nr an 

PS 06 2011 Actiuni preventive RSMC RETRASA 

PS 07 
2011 Identificare si evaluarea aspecte 

de mediu 
RSMM 

 

PS 08 2011 Comunicare RSMM  

PS 09 
2011 Pregatirea pentru situatii de 

urgenta si capacitate de raspuns 
RSMM 

 

PS 10 2011 Evaluarea satisfactiei clientilor RSMC  
PS 11 2011 Masurare si monitorizare RSMC  
PS 12 2011 Evaluare conformarii RSMM  

PS 13 
2011 Analiza efectuata de 

management 
RSMC 

 

PS 14 
2013 

Managementul riscului 
Comitetul de lucru 
pentru OIMSMCI 

 

PS 15 2013 Semnalarea neregularitatilor RSMI  

PS 16 2018 
Organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor de achiziţii publice, 
Rev. 1 

SERVICIUL 
ACHIZIŢII 
PUBLICE 

REVIZUITĂ 

PS 17 2018 
Urmărire şi derulare contracte de 
servicii şi lucrări 

SERVICIUL 
ACHIZIŢII 
PUBLICE 

 

PS 18 2018 
Întocmirea foilor colective de 
prezenţă şi a graficelor de lucru 

SERVICIUL 
RESURSE 
UMANE 

 

 
Proceduri pentru anul 2019: 

2019 Circuitul documentelor 
2019 Elaborarea şi difuzarea procedurilor documentate 

 

Proceduri operaţionale: 

 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

1. PO 01 2011 Controlul echipamentelor de masurare  RSMC  

2. PO 02 2011 Managementul lucrarilor de constructii RSMM  
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

3. PO 
03 2013 

Procedura privind controlul financiar 
preventiv 

Serviciul 
Contabilitate 

 

4. PO 
04 

2013 Procedura privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor 

Serviciul 
Contabilitate 

Ediţia II 

5. PO 

05 

2013 Procedura privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii 

Serviciul 
Contabilitate 

 

6. PO 

06 

2013 Procedura scoaterii din functiune a 
activelor fixe/declasarii bunurilor 
materiale de natura obiectelor de 
inventar 

Serviciul 
Contabilitate 

 

7. PO 

07 

2013 Procedura privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garantii si 
raspunderea in legatura cu gestionarea 
bunurilor 

Serviciul 
Contabilitate 

 

8. PO 
08 

2013 Procedură privind operatiunile efectuate 
prin caseria DGASPC Braşov 

Serviciul 
Contabilitate 

 

9. PO 
09 2014 

Recrutarea si selectarea personalului 
nou angajat  

Serviciul 
Resurse 
Umane 

 

10. PO 
10 2014 Evaluarea performantelor individuale  

Serviciul 
Resurse 
Umane 

 

11. PO 
11 2014 

Procedură operaţională privind 
întocmirea statelor de plată a salariilor 
în  DGASPC Braşov 

Serviciul 
Contabilitate 

Ediţia II 

12. PO 
12 2014 

Procedură operaţională privind 
întocmirea situatiilor financiare la  
DGASPC Braşov 

Serviciul 
Contabilitate 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

13. PO 
13 2014 

Intocmirea  foilor colective de prezenta 
(pontaj)  

Serviciul 
Resurse 
Umane 

RETRASĂ 

14. PO 
14 2015 Acorduri/Parteneriate/Conventii 

Serviciul 
MCSP 

Ediţia II 

15. PO 
15 

2015 Obtinerea acreditarilor serviciilor 
sociale ale DGASPC 

Serviciul 
MCSP 

 

16. PO 
16 

2015 Primirea, inregistrarea si solutionarea 
sesizarilor si reclamatiilor referitoare la 
serviciile oferite in sistemul rezidential 

Centre  

17. PO 
17 

2015 Protectia copilului impotriva abuzurilor 
in serviciile de tip rezidential 

Centre 
 

18. PO 
18 

2015 Relatia dintre membrii personalului si 
copii in serviciile de tip rezidential 

Centre 
 

19. PO 
19 

2015 Controlul comportamentului copiilor 
din sistem rezidential 

Centre 
 

20. PO 
20 

2015 Elaborarea proiectelor DGASPC Brasov 
Serviciul 
MCSP 

 

21. PO 
21 

2015 Obtinerea acreditarii furnizorului in 
vederea acordarii de servicii sociale 

Serviciul 
MCSP 

 

22. PO 
22 

2015 
Audiente DG si DGA PC PA 

Serviciul 
Relatii Publice 

 

23. PO 
23 

2015 Aplicarea Legii 544/2001 privind 
liberul acces la informatiile de interes 
public 

Serviciul 
Relatii Publice 

 

24. PO 
24 

2015 Solutionarea petitiilor 
Serviciul 
Relatii Publice 

 

25. PO 
25 

2015 
Registratura 

Serviciul 
Relatii Publice 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

26. PO 
26 

2015 
Relatii cu publicul 

Serviciul 
Relatii Publice 

 

27. PO 
27 

2015 Inregistrare si difuzare dispozitii 
Comisie 
desemnata 

RETRASĂ 

28. PO 

28 

2015 
Deplasarea in strainatate a copiilor aflati 
cu masura de protectie in cadrul 
DGASPC  

Serviciul 
MCSP 
Serviciul 
Juridic 
Contencios 

 

29. PO 
29 

2015 Audierea in instanta a copiilor aflati in 
evidentele DGASPC Brasov 

Serviciul 
Urgente 

 

30. PO 
30 

2015 Violenta domestica 
Serviciul 
Urgente 

 

31. PO 
31 2015 

Procesul de furnizare a serviciilor 
pentru victimele violentei domestice in 
Casa Anastasia 

Serviciul 
MCSP CS 
Tarlungeni 

RETRASĂ 

32. PO 
32 2015 Arhivarea documentelor 

Serviciul Rlatii 
Publice 

 

33. PO 

33 2016 

Modul de stabilire si plata a contributiei 
de intretinere a 
beneficiarilor/apartinatorilor de la CPV 
Castanul Victoria 

CPV Castanul  

34. PO 
34 

2016 
Delegatii si abonamente 

Serviciul Rlatii 
Publice 

 

35. PO 
35 

2016 Desfasurarea activitatii de transport in 
cadrul DGASPC Brasov 

Serviciul 
Administrativ 

 

36. PO 36 2016 Stabilire si recuperare debite Serviciul Plati Revizia 1 

37. PO 
37 

2016 Programarea si efectuarea concediului 
de odihna 

Serviciul 
Resurse 
Umane 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

38. PO 
38 

2016 
Intocmirea, actualizarea si aprobarea 
fiselor de post 

Serviciul 
Resurse 
Umane 

Revizia 1  

39. PO 
39 

2016 Completarea, comunicarea si publicarea 
declaratiei de avere si interese 

Serviciul 
Resurse 
Umane 

 

40. PO 
40 

2016 Procesul de furnizare a serviciilor in 
Centrul Rezidential pentru Tineri 
Tarlungeni  

CS Tarlungeni RETRASĂ 

41. PO 40-
01 

2016 Admiterea beneficiarilor in cadrul CRT 
Tarlungeni 

CS Tarlungeni RETRASĂ 

42. PO 40-
02 

2016 Incetarea/sistarea serviciilor in cadrul 
CRT Tarlungeni 

CS Tarlungeni RETRASĂ 

43. PO 
40-
03 

2016 Masurarea gradului de satisfactie a 
beneficiarilor din cadrul CRT 
Tarlungeni 

CS Tarlungeni RETRASĂ 

44. PO 
40-
04 

2016 Activitatea de identificare, semnalare şi 
soluţionare a cazurilor de abuz şi 
neglijenţă în rândul beneficiarilor CRT 
Tarlungeni 

CS Tarlungeni RETRASĂ 

45. PO 
40-
05 

2016 Efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea 
sesizărilor şi reclamaţiilor în cadrul 
CRT Tarlungeni 

CS Tarlungeni 
RETRASĂ 

46. PO 
41 

2016 Instrumentarea cererilor de admitere in 
CPV Castanul Victoria in cadrul SMC 1 

SMC 1 
RETRASĂ 

47. PO 
42 

2016 Procesul de furnizare a serviciilor in 
cadrul CPV Castanul Victoria 

CPV Castanul  

48. PO 
42-
01 

2016 Admiterea persoanelor varstnice in 
caminul pentru persoane varstnice 
„Castanul” din cadrul Complexului de 
servicii Victoria 

CPV Castanul 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

49. PO 42-
02 

2016 Incetarea/sistarea serviciilor in cadrul 
CPV Castanul Victoria 

CPV Castanul 
 

50. PO 42-
03 

2016 Asistenta in stare terminala si de deces 
CPV Castanul 

 

51. PO 
42-
04 

2016 Masurarea gradului de satisfactie a 
beneficiarilor din cadrul CPV Castanul 
Victoria 

CPV Castanul 
 

52. PO 
42-
05 

2016 Activitatea de identificare, semnalare şi 
soluţionare a cazurilor de abuz şi 
neglijenţă în rândul beneficiarilor CPV 
Castanul Victoria 

CPV Castanul 

 

53. PO 
42-
06 

2016 Efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea 
sesizărilor şi reclamaţiilor în cadrul 
CPV Castanul Victoria 

CPV Castanul 
 

54. PO 43 2016 Centrul de Zi Casa Soarelui Brasov CS Cristian  

55. PO 43-
01 

2016 Admiterea beneficiarilor in CZ Casa 
Soarelui Brasov 

CS Cristian 
 

56. PO 
43-
02 

2016 Evaluarea initiala si periodica a 
beneficiarilor de la CZ Casa Soarelui 
Brasov 

CS Cristian 
 

57. PO 43-
03 

2016 
Informarea comunitatii 

CS Cristian 
 

58. PO 43-
04 

2016 Procesul de masurare a satisfactiei 
beneficiarilor  

CS Cristian 
 

59. PO 
43-
05 

2016 Sesizarea si protejarea beneficiarului 
impotriva abuzului, neglijarii, 
exploatarii, tratamentului inuman 
degradant 

CS Cristian 

 

60. PO 43-
06 

2016 Incetarea serviciilor 
CS Cristian 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

61. PO 43-
07 

2016 Inregistrarea si solutionarea 
reclamatiilor si sesizarilor 

CS Cristian 
 

62. PO 
44 

2016 Consumul de matriale de curatenie in 
cadrul DGASPC Brasov 

Comisie 
desemnata 

 

63. PO 
45 

2016 Achizitionarea, decontarea si modul de 
folosinta al medicamentelor in cadrul 
DGASPC Brasov 

Comisie 
desemnata 

 

64. PO 46 2016 Prestatii sociale Serviciul Plati Revizia 1 

65. PO 47 2016 CR Micul Print Brasov CS Cristian  

66. PO 47-
01 

2016 Admiterea beneficiarilor in CR Micul 
Print Brasov 

CS Cristian 
 

67. PO 47-
02 

2016 Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor in 
cadrul CR Micul Print Brasov 

CS Cristian 
 

68. PO 47-
03 

2016 Incetarea serviciilor 
CS Cristian 

 

69. PO 47-
04 

2016 
Informarea comunitatii 

CS Cristian 
 

70. PO 
47-
05 

2016 Identificarea, semnalarea şi soluţionarea 
cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândul 
beneficiarilor CR Micul Print Brasov 

CS Cristian 
 

71. PO 47-
06 

2016 Inregistrarea si solutionarea 
reclamatiilor si sesizarilor 

CS Cristian 
 

72. PO 47-
07 

2016 Procesul de masurare a satisfactiei 
beneficiarilor  

CS Cristian 
 

73.  47-
08 

2016 Implicarea parintilor in activitati 
CS Cristian 

 

74. PO 
48 2016 

Evidenta si gestionarea patrimoniului 
DGASPC Brasov 

Compartiment 
Patrimoniu 

 



„DGASPC Brașov prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 
fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 123 
 
 

 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

75. PO 49 2016 Transport  urban Serviciul Plati  

76. PO 50 2016 Transport  interurban Serviciul Plati  

77. PO 51 2016 Decontare transport interurban Serviciul Plati  

78. PO 52 2016 Rovignete Serviciul Plati  

79. PO 
53 

2016 Eliberare adeverinte, procuri sau alte 
documente 

Serviciul Plati 
 

80. PO 54 2016 Credite dobanda subventionata Serviciul Plati  

81. PO 
55 

2016 Evaluarea complexa a copilului in 
cadrul serviciului de evaluare complexa 

SEC Editia 4 

82. PO 56 2016 Evaluarea complexa a adultului SEC  

83. PO 
57 2017 

Procesul de furnizare a servicilor in 
cadrul CSR Cristian 

CS Cristian  

84. PO 
58 2016 

Evidenta,pastrarea si utilizarea 
stampilelor 

Serviciul 
Relatii Publice 

 

85. PO 
59 

2016 Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului aflat in 
AMP 

SMC  

86. PO 
60 

2016 Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului aflat la 
OPA 

SMC 
Editia 2 

87. PO 
61 

2016 Mentinerea legaturilor cu parintii, 
familia largita in servicile de tip 
rezidential  SP/AMP/OPA 

SMC 
Editia 2 

88. PO 
62 

2016 Recrutarea, evaluarea, atestarea, 
reatestarea AMP 

SMC 
 

89. PO 63 2016 Supravegherea specializata SMC  
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

90. PO 
64 

2016 Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului de tip 
rezidential 

SMC 
Editia 2 

91. PO 
65 

2016 Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului de tip 
rezidential pentru copilul cu dizabilitati 

SMC 
Editia 2 

92. PO 
66 

2016 Deschiderea procedurii adoptiei din 
cadrul SMC1/2/3/4 

SMC 
Editia 2 

93. PO 
67 2016 

Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului aflat in 
plasament familial 

SMC  

94. PO 
68 2016 

Desfasurarea procesului de investitii, 
reabilitari si reparatii 

Dir. Gen. adj. 
Ec. 

 

95. PO 
69 2017 

Activitatea Comisiei de cercetare 
disciplinara 

Serviciul 
Resurse 
Umane 

 

96. PO 
70 

2017 
Stabilirea necesarului de formare 
profesionala 

Serviciul 
Resurse 
Umane 

 

97. PO 
71 

2017 Evidenta si inregistrarea actelor 
administrative pentru gestiunile 
DGASPC Brasov 

Serviciul 
Administrativ 

 

98. PO 
72 

2017 Servicii de alimentatie pentru copiii 
ocrotiti in sistem rezidential 

Contabilitate 
centre 

 

99. PO 73 2017 Carduri europene Serviciul Plati  

100. PO 
74 

2017 Evidenta si organizarea gestiunilor 
formalizarea si difuzarea acestora 

Serviciul 
Administrativ 

 

101. PO 75 2017 Adoptii Biroul Adoptii Revizia 2 

102. PO 
76 

2017 Accesul vizitatorilor in centrele 
DGASPC Brasov 

Serviciul 
Monitorizare 

Revizia 1 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

103. PO 
77 

2017 
Achizitia directa 

Serviciul 
Achizitii 

Revizia 1 

104. PO 
78 

2017 
CM Casa Mamei 

CM Casa 
Mamei 

 

105. PO 
78-
01 

2018 Identificarea, semnalarea si solutionarea 
cazurilor de abuz si neglijenta CM Casa 
Mamei 

CM Casa 
Mamei 

 

106. PO 
79 2017 

Modul de stabilire si plata a contributiei 
de intretinere CS Timis 

CS Timis  

107. PO 80 2017 CS Timis CS Timis  

108. PO 81 2017 CS Timis CS Timis  

109. PO 82 2017 CS Timis CS Timis  

110. PO 
83 

2017 Audit public intern 
Audit public 
intern 

RETRASĂ 

111. PO 
84 

2017 Audit public intern Audit public 
intern 

RETRASĂ 

112. PO 
85 

2017 Audit public intern Audit public 
intern 

RETRASĂ 

113. PO 
86 

2017 Audit public intern Audit public 
intern 

RETRASĂ 

114. PO 
87 

2017 Audit public intern Audit public 
intern 

RETRASĂ 

115. PO 
88 

2017 Modul de avizare de legalitate a 
documentelor din cadrul DGASPC 
Brasov 

Serviciul 
Juridic 
Contencios 

 

116. PO 
89 

2017 Achizitii – atribuirea contractelor 
Serivciul 
Achizitii 

 

117. PO 
90 

2017 Investitii 
Serivciul 
Achizitii 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

118. PO 
91 

2017 
Plasament in regim de urgenta 

Serviciul 
Urgente 

 

119. PO 
92 

2017 Decontarea cheltuielilor de 
deplasare/delegatie 

Serviciul 
Contabilitate 

 

120. PO 
93 

2017 Activitatea de receptie a lucrarilor de 
investitii 

Serviciul 
Achizitii 

 

121. PO 
94 

2017 Modul de urmarire, verificare si 
decontare a unui obiectiv de investitii 

Serviciul 
Achizitii 

 

122. PO 

95 

2017 
Interventie asupra adultilor victime ale 
violentei in familie 

Serviciul de 
consiliere 
victime 
violenta 

 

123. PO 

96 

2017 
Management de caz pentru copii 
vicitme ale violentei in familie fara 
masura de protectie 

Serviciul de 
consiliere 
victime 
violenta 

 

124. PO 
97 

2017 
CZ Raza de Lumina 

CZ Raza de 
Lumina 

 

125. PO 
98 

2018 Atestarea asistentului personal 
profesionist 

Serviciul 
Evaluare 
Complexa 

 

126. PO 

99 

2018 

Servicii psihologice 

Serviciul 
Coordonare si 
Consiliere 
Violenta in 
Familie 

 

127. PO 
100 

2018 
Reprezentarea in instanta a DGASPC 
Brasov 

Serviciul 
Juridic 
Contencios 

 

128. PO 
101 

2018 Acţiunea în cazul îmbolnăvirilor şi 
accidentelor în CM Casa Mamei 

CM Casa 
Mamei 
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 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 

(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

129. PO 
102 

2018 Copiii care au simultan dizabilităţi şi 
CES pentru care părinţii nu solicit CH şi 
CES, ci doar acces la servicii 

Serviciul 
Evaluare 
Complexă 

 

130. PO 
103 

2018 Prevenirea, identificarea, semnalarea, 
evaluarea şi soluţionarea abuzului 
asupra copilului la AMP 

Serviciul 
Alternative 
Familiale 

 

131. PO 
104 

2018 Activităţi de secretariat pentru CEPAH 
Secretariatul 
CEPAH 

 

132. PO 
105 

2018 Absenţa nemotivată a copilului la 
domiciliul AMP 

Serviciul 
Alternative 
Familiale 

 

 

Proceduri pentru anul 2019: 

Elaborarea ordinului de serviciu Audit Public Intern 

Decalrarea independenţei Audit Public Intern 

Notificarea declanşării misiunii de audit Audit Public Intern 

Colectarea şi prelucrarea informaţiilor Audit Public Intern 

Analiza riscului Audit Public Intern 

Elaborarea programului de audit Audit Public Intern 

Şedinţa de deschidere Audit Public Intern 

Colectarea şi analiza probelor de audit Audit Public Intern 

Constatarea şi raportarea iregularităţilor Audit Public Intern 

Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit Audit Public Intern 

Şedinţa de încheiere a misiunii de audit Audit Public Intern 

Elaborarea proiectului de raport de audit intern Audit Public Intern 

Reuniunea de conciliere Audit Public Intern 
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Elaborarea raportului de audit Audit Public Intern 

Urmărirea recomandărilor Audit Public Intern 

Planificarea multianuală şi anuală a misiunilor de audit Audit Public Intern 

Elaborarea, înregistrarea şi difuzarea dispoziţiilor 

Serviciul Juridic 
Contencios  

Serviciul Relaţii Publice 

Avtivitatea de voluntariat Biroul Monitorizare 

Intervenţia asupra adulţilor victime ale violenţei domestice 
Biroul Management de 
Caz adulţi 

Activitatea de practică a studenţilor Biroul Monitorizare 

Activitatea comisiilor de cercetare şi verificare, de elaborare a 
rapoartelor şi de Monitorizare a măsurilor propuse 

Compartiment Expert 
Egalitate de Şanse 

Activitatea comisiei de cercetare şi verificare a posibilelor abateri 
disciplinare la nivelul personalului contractual din cadrul DGASPC 
Braşov 

Comisia de cercetare şi 
verificare a abaterilor 
disciplinare 

Modalitatea de executare a pedepselor cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii în cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov 

Compartiment Expert 
Egalitate de Şanse 

Circuitul documentelor economico-financiare în cadrul Direcţiei 
Economice a D.G.A.S.P.C. Braşov 

Direcţia Economică 

Gestionarea resurselor financiare rezultate din reținerile salariale 
reprezentând contribuția de 0,6% a salariaților care nu sunt membrii 
de sindicat 

Direcţia Economică 

Managementul deşeurilor medicale 
Compartiment 
Administrativ, Patrimoniu, 
Tehnic şi Aprovizionare 

Stabilirea modului de eliberare a adeverinţelor 

Serviciul Contabilitate 

Serviciul Managementul 
Resurselor Umane 

Stabilirea, înregistrarea, urmărirea debitelor/debitorilor şi angajarea 
răspunderii patrimoniale a personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Braşov 

Direcţia Economică 
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Activitatea de secretariat a Comisiei pentru Protecţia Copilului din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov 

Biroul Monitorizare 

  

Procedura privind controlul financiar preventiv 
Serviciul Contabilitate 

REVIZIE 

Procedura scoaterii din functiune a activelor fixe/declasarii bunurilor 
materiale de natura obiectelor de inventar 

Serviciul Contabilitate 

REVIZIE 

Aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public 

Serviciul Relatii Publice 

REVIZIE 

 

 Procedurile sunt elaborate/revizuite în permanenţă, în funcţie de activităţile procedurabile 
identificate, de schimbările legislative, de schimbările organizatorice, etc. Comisia de monitorizare 
analizează  necesităţile de elaborare a procedurilor. 
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Anexa 3 – Raport aplicare Lege 544/2001 

Elaborat 
         Mailat Radu 
      Responsabil 544 

 

RAPORT DE EVALUARE 
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 

 

Subsemnatul Mailat Radu Ioan, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 
aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea 
specifică a instituţiei a fost: 

[X] Foarte bună  [] Bună  [] Satisfăcătoare  [] Nesatisfăcătoare 
 
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2018: 
I. Resurse şi proces 
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor 

de interes public? 
[X] Suficiente  [] Insuficiente 
2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor 

de interes public sunt: 
[X] Suficiente  [] Insuficiente 
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei 

dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public: 
[] Foarte bună  [X] Bună [] Satisfăcătoare [] Nesatisfăcătoare 
II. Rezultate 
A. Informaţii publicate din oficiu 
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, 

conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 
[X] Pe pagina de internet [X] La sediul instituţiei  [] În presă  
[] În Monitorul Oficial al României [] În altă modalitate: .............................. 
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 
[X] Da  [] Nu 
 
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat? 
a) Nu a fost cazul 
b) ............................................................ 
c) .............................................................. 
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele 

minimale prevăzute de lege? 
[] Da, acestea fiind: ............................................................ 
[x] Nu 
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5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 
[] Da 
[] Nu 
[X] Parțial da 
6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui 

număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?  
...................... 
B. Informaţii furnizate la cerere:  
 

1. Numărul total de 
solicitări de informații 

de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 
De la persoane 

fizice 
De la persoane juridice Pe suport hârtie Pe suport electronic Verbal 

23 6 17 0 23 0 
 

Departajare pe domenii de interes Număr 
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc) 0 
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instuției publice 4 
c) Acte normative, reglementări 0 
d) Activitatea conducătorilor instituției 1 
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 0 

f) Altele (cu menționarea acestora) 
18: 15 (date statistice), 
3 (drepturi salariale) 
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3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în 
termenul legal: 

3.1. Nu a fost cazul 
3.2. ............................................................ 
3.3. ............................................................ 
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
4.1. Nu a fost cazul 
4.2. ......................................................... 
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total de 

solicitări 
respinse 

Motivul respingerii Departajare pe domenii de interes 
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5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: 
(enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  

Nu a fost cazul 
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa 
instituției în baza Legii nr. 544/2001 cu modificările 

și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa 
instituției în baza Legii nr. 544/2001 cu modificările 

și completările ulterioare 
Soluționate 
favorabil 

Soluționate 
nefavorabil 

În curs de 
soluționare 

Total 
Soluționate 
favorabil 

Soluționate 
nefavorabil 

În curs de 
soluționare 

Total 

0 1 0 1 0 0 0 0 
 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 
7.1. Costuri 

Costuri totale de 
funcționare ale 

compartimentului 

Sume încasate din 
serviciul de copiere 

Contravaloarea serviciului 
de copiere (lei/pagină) 

Care este documentul care 
stă la baza stabilirii 

contravalorii serviciului de 
copiere 

- - - - 
7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 
a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt 

publicate seturi de date de interes public ? 
[X] Da  [] Nu 
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de 
interes public: 
 Se impune o reașezare a structurii site-ului instituției, în vederea înființării unei biblioteci 
virtuale unde să fie publicate toate răspunsurile furnizate la solicitările făcute de terți în baza Legii 
544/2001. 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la 
informaţii de interes public: 

Site-ul DGASPC Brașov a fost adaptat pentru persoanele cu deficiențe de vedere totale sau 
parțiale. 
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Anexa 4 – Raport aplicare OG 27/2002 

 
 

Raport al activității de soluționare a activității de soluționare a petițiilor, conform 
Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
  

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, art. 14, în perioada ianuarie – 
decembrie 2018, activitatea Serviciului Comunicare, Registratură, Relaţii cu publicul și Evaluare 
Inițială, compartimentul Relaţii cu Publicul, s-a concretizat după cum urmează:  
 
 
Numărul total al petiţiilor primite şi înregistrate:       66 
Numărul total al petiţiilor înregistrate primite în format electronic:    38 
Numărul total al petiţiilor înregistrate primite în format de hârtie:   28 
Numărul petiţiilor înregistrate primite din partea persoanelor fizice:  58 
Numărul petiţiilor înregistrate primite din partea persoanelor juridice:    8 
Numărul petiţiilor înregistrate rezolvate până la data de 31.12.2018:  66 
Numărul petiţiilor înregistrate nerezolvate până la data de 31.12.2018:     0  
Motivele nerezolvării:          -  
Numărul petiţiilor înregistrate rezolvate favorabil:     62 
Numărul petiţiilor înregistrate redirecţionate către alte instituţii:      4 
Numărul petiţiilor înregistrate clasate conform art. 7 al O.G. 27/2002:    0 
 
 

 
Șef Serviciu, 
Lidia Mailat 
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Anexa 5 – Plan de promovare 2018 

Februarie 2018 
 

12-14 februarie 2018 – Campanie împotriva violenței în școli, derulată în parteneriat cu ISJ Brașov 
 

Martie 2018 
 
21 martie 2018 – Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindrom Down (spectacol realizat de CSR 
Cristian – CZ Casa Soarelui) 

 
Iunie 2018 

 
01 iunie 2018 – evenimente în centrele de plasament dedicate Zilei Internaționale a Copilului 
 
22 iunie 2018 – Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“, 
ediția a III-a, Ghimbav 

 
Noiembrie 2018 

 
 

13 noiembrie 2018 - „Ziua Internațională a nevăzătorilor“ – CZ „Rază de lumină“ (a participat 
domnul președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Ioan Veștea) 
 
20 noiembrie 2018 – Campanie despre drepturile copilului în școlile din municipiul Brașov 
 
23 noiembrie 2018 - „Violența domestică – ce putem face pentru a reduce numărul victimelor“ – 
masă rotundă organizată la Sala 120 a Consiliului Județean Brașov 

 
 

Decembrie 2018 
 
 

03 decembrie 2018 - „Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități“ (organizarea unui mic 
spectacol artistic pentru persoanele cu dizabilități de la Complexul de Servicii Timiș, spectacol 
susținut de fetele de la Centrul de Plasament Rupea) 
 
04 decembrie 2018 - „Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități“ – ziariștii au fost invitați 
la CRS Brădet pentru a găti și a le servi masa de prânz copiilor instituționalizați aici. 
 
05 decembrie 2018 – Ziua voluntariatului – campania „Specialist pentru o zi“, un eveniment 
dedicat exclusiv mass-mediei brașovene, invitată să lucreze efectiv, conform unui program normal de 
lucru, ca educator, părinte social, îngrijitor sau asistent social, în centrele pentru persoane cu 
dizabilități din subordinea Direcției. 
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19 decembrie 2018 -  întâlnire cu studenții Facultății de Psihologie a Universității „Transilvania“ în 
vederea prezentării serviciilor oferite de DGASPC Brașov, precum și a programelor de practică și 
voluntariat pentru studenți. 

20 - 21 decembrie 2018 - „Târgul de Crăciun“ – ediția a IV-a, la Coresi Shopping Resort 
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Anexa 6 – Plan de promovare 2019 

Ianuarie 

Întâlnire de promovare a serviciilor sociale studenților Facultății de Sociologie și 
Asistență Socială din cadrul Universității „Transilvania“ Brașov (15.01.2019) 

Campanie de informare „Stop hărțuirii! Bullying-ul nu este ceva cool!“ (28-
30.01.2019) 

Februarie 

Ziua Mondială a Justiției Sociale (20.02.2019) C.P. 

Martie 

Campanie de promovare a serviciilor de asistență maternală 

Ziua Internațională a Încurajării Copiilor în a face lucruri incredibile (16.03.2019) – 
activități „altfel“ în centrele de plasament, cu invitarea copiilor din comunitate 

Ziua Mondială a Sindromului Down (21.03.2019) 

Ziua Internațională a copiilor străzii (21.03.2019) C.P. 

Aprilie 

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului (02.04.2019) C.P. 

Ziua Internațională a alienării părintești (25.04.2019) C.P. 

Iunie 

Ziua Internațională a Copilului (01.06.2019) 

Campanie de informare „Toți avem dreptul la o familie“ (02.06.2019) – Ziua 
Națională a Adopției 

Ziua Internațională a Copiilor Victime ale agresiunii (04.06.2019) C.P. 

Festivalul de Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“, ediția 
a IV-a (22.06.2019) 

August 

Ziua Mondială „Fii un înger pentru cineva“ (22.08.2019) – campanie umanitară de 
ajutorare a unor familii în nevoie, aflate în evidențele DGASPC Brașov (campanie la 
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care să participe în primul rând angajații instituției) 

Ziua Mondială a luării mesei în aer liber (31.08.2019) – „Ziua picnicului“, sărbătorită 
în toate centrele din subordine 

Septembrie 

Ziua Mondială a alfabetizării (01.09.2019 – 08.09.2019) – campanie cu privire la 
dreptul copiilor la educație, purtată în zonele în care abandonul școlar este crescut. 
Campanie derulată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Ziua Internațională împotriva exploatării sexuale și a traficului de femei și copii 
(23.09.2019) C.P. 

 „Drepturile copilului văzute prin ochi de copil“ (Calendar DGASPC Brașov) (01-
30.09.2019) 

Octombrie 

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (01.10.2019) C.P. 

Noiembrie 

Ziua Internațională a Nevăzătorilor (13.11.2019) C.P. 

Gala Asistenței Sociale Brașovene 2019 – ediția I (20.11.2019) 

Decembrie 

Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități (03.12.2019) 

Ziua Internațională a Voluntariatului (05.12.2019) C.P. 

Târgul de Crăciun – ediția a V-a (20-21.12.2019) 
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Anexa 7 – Execuția bugetară 2018 

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Brașov nr.48 din 14.02.2018, pentru D.G.A.S.P.C. 
Brașov s-a aprobat un buget inițial de 136.906,76 mii lei față de 122.019,00 mii lei în anul 2017. 
După rectificările bugetare din cursul anului, bugetul alocat a ajuns la nivelul de 151.957,30 mii lei 
(din care 146.337,03 mii lei pentru DGASPC, 1.550,99 mii lei pentru C.P.P.V. “Castanul” Victoria și 
4.069,28 mii lei pentru C.R.R.P.H. “Canaan” Şercaia). 
 

a) Incadrarea in structura fondurilor alocate pe surse de finantare 

 Sursele de finanţare corespunzătoare fondurilor alocate pentru anul 2018 prin Legea 
nr.2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a rectificărilor bugetare care au urmat, sunt 
următoarele: 

- buget Consiliul Judeţean Brașov: 30.518,76 mii lei; 
- buget de stat: 31.684 mii lei; 
        din care: 

            a. sume defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului: 23.639 mii 
lei; 
            b. sume defalcate din TVA pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor 
adulte cu handicap: 7.974 mii lei 
            c. sume defalcate din TVA pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice: 71 mii lei 
      -    transferuri din bugetul M.M.J.S.: 89.751 mii lei; 
      -    sponsorizări, conform dispoziţiilor legale: 3,54 mii lei. 
 

 
 

Buget CJ; 
30.518,76; 20% 

Buget de stat; 
31.684,00; 21% 

Transfer M.M.J.S; 
89.751,00; 59% 

[CATEGORY 
NAME]; [VALUE]; 

[PERCENTAGE] 

Situația fondurilor alocate pe surse de finanțare (mii lei)                     
în anul 2018 

Buget CJ

Buget de stat

Transfer M.M.J.S

Sponsorizări
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In anul 2017 situatia a fost urmatoarea : 
 

 
 

b) Cont de execuție 
 

 Plăţile evidenţiate în contul de execuţie a bugetului la data de 31.12.2018, pentru 
D.G.A.S.P.C. Braşov inclusiv ordonatorii terțiari de credite, sunt detaliate astfel:  

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 
Credite 

bugetare 
Plăţi nete 

Cheltuieli 
efective 

Pondere
a plăţilor 
nete în 
creditele 
bugetare 
aprobate  

Ponderea 
cheltuielil
or efective 
în credite 
bugetare 
aprobate 

% % 
0 1 2 3 4 5 6 

CHELTUIELI TOTALE 
(Sectiunea de functionare + 

Sectiunea de dezvoltare) 
00 151,957.30 149,227.10 149,922.63 98.20% 98.66% 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 151,088.80 148,949.00 149,530.69 98.58% 98.97% 

CHELTUIELI CURENTE 01 151,088.80 148,949.00 149,530.69 98.58% 98.97% 
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 48,385.95 47,762.42 48,336.00 98.71% 99.90% 

Situația fondurilor alocate surse pe de finanțare in anul 2017

 
(mii lei) 

 buget de stat; 
   25.642 mii lei; 21% 

 transfer M.M.J.S.;  

 66.484 mii lei; 55% 

    buget CJ; 
29.470 mii lei; 24%

sponsorizari; 
 423 mii lei; 0,35% 

buget CJ buget de stat transfer MMJS sponsorizari 
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                                                                                                                                         -mii lei-  

 

 
 

In anul 2017 situatia a fost urmatoarea : 

 

 
 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

Credite aprobate

Plăţi efectuate

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

TITLUL I. 
CHELTUIELI

DE
PERSONAL

TITLUL II.
BUNURI ŞI
SERVICII

TITLUL IX. 
ASISTENŢĂ

SOCIALĂ

CHELTUIELI
DE CAPITAL

Pondere plati efectuate in credite aprobate 2017 - 
D.G.A.S.P.C. Brasov

Credite aprobate Plăti efectuate

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 20 12,132.32 10,859.14 10,759.87 89.51% 88.69% 
TITLUL IX.  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 90,253.44 90,020.95 90,123.10 99.74% 99.86% 
TITLUL X.  ALTE CHELTUIELI 59 317.09 306.49 311.72 96.66% 98.31% 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 868.50 278.10 391.94 32.02% 45.13% 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 868.50 278.10 391.94 32.02% 45.13% 
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În perioada analizată, în cadrul Secţiunii de funcţionare, plăţile nete aferente activităţii curente 

a instituţiei (cheltuieli de personal, respectiv bunuri şi servicii) s-au ridicat, la data de 31.12.2018, la 
suma totală de 58.928,05 mii lei. 

La titlul 57 ”Asistenţă Socială“ au fost prevăzute sumele necesare pentru plata prestaţiilor 
sociale pentru persoanele cu handicap neinstituţionalizate, conform Legii nr. 448/2006, republicată, 
precum si sumele prevăzute pentru ajutoare sociale în numerar sau în natură, destinate beneficiarilor 
din centrele de plasament. 

 Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap neinstituţionalizate este asigurată 
din fonduri primite prin transfer din bugetul Ministerului Muncii si Justiției Sociale.  

   La data de 31.12.2018, dintr-un buget aprobat în sumă de 90.253,44 mii lei (s-au efectuat plăţi 
în cuantum total de 90.020,95 mii lei, din care 89.118,62 mii lei pentru drepturile beneficiarilor 
acordate prin Legea nr.448/2006 şi 902,33 mii lei pentru drepturile beneficiarilor din centre. Suma de 
89,118,62 mii lei a fost cheltuită astfel :                                                       
                                                                             - mii lei -  

57.02 
Ajutoare sociale, 

din care: 

Credite 
bugetare 

aprobate la 
31.12.2018 

Sume transferate 
din bugetul 
M.M.J.S. 

Plăţi efectuate Sume 
transferate şi 
neutilizate la 
31.12.2018 

57.02.01 
- prestaţii sociale 
art.58 Legea 
448/2006 

87.855,00 87.854,26 87.842,12 12,14 

57.02.01 
- dobândă 
subvenţionată credite 
persoane cu handicap 
art. 27 Legea 
nr.448/2006 

55,00 54,59 49,28 5,31 

57.02.02 
- transport interurban 
persoane cu 
handicap art. 24 
Legea 448/2006 

1.315,00 1.227,36 1.227,22 0,14 

Total articol 57.02 89.225,00 89.136,21 89.118,62 17,59 

            
 Diferența de 526,00 mii lei, între suma de 89.751,00 mii lei, reprezentând totalul creditelor 

bugetare aprobate pentru plata drepturilor   persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006 și 
totalul de 89.225,00 mii lei al articolului 57.02 de mai sus reprezintă taxe/comisioane poștale aferente 
plăților prestațiilor sociale.  
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 În cadrul Secţiunii de dezvoltare, prevederea anuală este de 868,50 mii lei (din care 833,00 
mii lei – D.G.A.S.P.C. Brașov, 19,50 mii lei C.R.R.P.H. Canaan Sercaia și 16,00 mii lei C.P.P.V. 
Castanul Victoria), iar în perioada analizată, D.G.A.S.P.C. Brașov a efectuat plăți pentru investiții în 
cuantum de 252,58 mii lei, Canaan – 17,11 mii lei, Castanul – 8,40 mii lei. 

 Veniturile, în sumă totală de 265,71 mii lei, încasate în anul 2018, reprezentând contribuţiile 
beneficiarilor potrivit Legii nr. 17/2000 şi Legii nr.448/2006, republicată, au fost virate în contul 
ordonatorului principal de credite. 

 
 

    Pe centre, situaţia încasărilor se prezintă astfel : 
- C.I.A. Sfântul Anton................................................ 22,86 mii lei 
- C.I.A. Timiș............................................................ 90,90 mii lei 
- C.P.P.V Castanul Victoria....................................... 151,95 mii lei 

         
   
         Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare 
 În perioada raportată, D.G.A.S.P.C. Brașov a beneficiat de donaţii şi sponsorizări în bunuri în 
valoare totală de 680,86 mii lei și C.R.R.P.H Canaan Șercaia – 40,86 mii lei, reprezentând alimente, 
medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, materiale de curațenie și alte materiale. 
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semnată și datată, transmisă pe adresa DGASPC Brașov. Totodată, vă solicităm ca datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul sus-menționat.“   Page 143 
 
 

Anexa 8 – Situație investiții 2018 
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coNSlLtuL JUDETEAN BRASOV
Directia Generali de Asisterrtd Sociali si protectia Gopilului Brasov

str, lullu Manlu nr, 6, Bragov, Jud. llragovr cod 500091
Telefon/fax! 026A,4t 7, I OO, emaitr s{ti:r*t)ii*&?FsX\xr/D
website! www,dgasFchV,ro Cod tiscal! 987O3g9

Cle[ilul de Plnsnnlext.I)acir

N r, 1 19. 690/ 19.07 .2019

Cdtre : Compartimentul Expert Egalitate de Sanse
consilier Mailat Radu

De la : Centrul de plasament Dacia

Referitor la : Raport activitate pe 201g

Ata;dm la raportul de activitate al Centrului de Plasament Dacia pe anul 201g
urmdtoarele aspecte:

a) Numdrul mediu de beneficiari pe anul2o18 a fost de 2l copii . Au incetat mdsura oe
proteclie 2 beneficiari, am avut l plasamentfamilial iarin Centrulde plasament Dacia au
intrat l-0 beneficiari. La data de 31.12.2018 Centrulde plasament Dacia avea 26
beneficiari.capacitatea centrurui este de 30 beneficiari.

b) costul mediu /beneficiar realizat in anul 2o1g este : 6045,9 lei
c) Situafia numdruluide beneficiari pe grupe de v6rste, beneficiaricopii, la data de 31,.12.201,8

este urmatoarea:

7-I4 ani - t0 cooii

L4- 18 ani _ 15 cooii

1,8-26ani - lcopii
d) Evenimente in centru sunt cuprinse in raportul de activitate pe 201g.
e) stadiul acreditdrii /licen!ierii : Definem licenla de funcfionare seria LF nr.0001537 valabild

p6nd in data de J.0.05.2021,

f) Managementul resurselor umane :

structura de personal la centrul de plasament Dacia este urmatoarea :

-Compartimentu I manatement

$ef de centru - 1 post
-CompartimentuI administrativ contabil _LO posturi
Economist -1 post

Inspector specialitate - L post

Magaziner -1 post

"DGASPC Bruqov prelucretzri ilnte cu cut',ctat, personu[ itt conlarntitute cu tn:

'!;ili;iii'i'i,iii":,!"!::;:::!:i;;":,i:;:::;i:':, ,!i,::::::,::::,,:::.20l6/679'ptintr.ocererscisri,Sann(|(i;itltt|utti,|runsmisitpinit,''iioeaspiu;;;,;'';.;;,.;;,;;;,
rd Jie prelucmle tn confonnitnle cu Regulutnentttl sus_nrcg7ionnt.,' pagg 1



Muncitor cal.sp. - 1 post

Muncitor cal.bucdtdrie -. 2 posturi

Muncitor cal,fochi.st - 4 posturi din care 2 vacante
-Compartiment socio-psiho-social - lG posturi
Psiholog- Lpost vacant

Asistent social specializat - l- post

Psihopedagog principal- 1" post

Educator specializat - 1 post vacant

Instructor educatie- 4 posturi din care 1 post vacant
Instructor educatie principal - 1_ post

Asistent medical -2 post

Parinte social- 5 posturi

Managementul administrativ :

Aspecte cuprinse in raportul de activitate pe anul 201g.

,'DGASPCBr;ovprelucrefzldotecuc(t.oc1etpersonnlinconJbt,mitrttec.l(ltt,6

':filTl,":!i:,:',;f"!:,::':::.i::":::.i::r:': g::::!':!i:^:i-regni justilic,,r
2016/679,printr.ocere|escisti,senutntdsittin|d,trlnsmisdpiui,,,iDGas'rcu,,^;;:.;;;;.d;;,-,i{"i,iia,i'[
sli Jie prelucrnte tn cotrformitnte ut Regulttrrcntt l sns4nen(iotrot,$ p a1,e 2

s)

N r.crt, Atribu!ia si functia Numele gi prenumele Data Semnd
1. Sef centru Polexa loan 1,9.07.2019 Yfurt-1
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Direc{ia
coNstLtuL JUDETEAN BRAgoV

Gsnorali de Asistonli Social& si Protectia Copilului Erasov

str. luliu Maniu nr. B, Bralovr iud. Brasgv, aod S0OO91
Tef eton/laxi 026A.41 7, I Oq emai l! a_ttj-i:s{:{isr1:j$(k!i?u
wEbsito: www,dgaspabv,ro Cod flscalr 9870339

Centrul rlc Irlasnnent I)*cil

$ | 19 6961t9 0't 2019

Situatia Costului nrediu/beneficiari realizat in anul 20lg
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CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
Directia Goneral5 de Asistenti Sociald gi protectia Copilului Brasov

str, luliu Maniu nr, 6, Brqgov, jud. Bragovr cod SO0O91
Tolofon/tax! O2A8,41 7,1 OOr cmail! $lll<j,+_*'r;l*rrJi$+*e,ca
websltc! www,dgaspchv,ro Cod fiscal! 9AZOl39

Ccnttul de Plasnment Dncis

Nr.119129115.01 .20 l9

Aprobat
Director General Ad.j Lrnct

Mihai Septirniu Priboi

Raport de activitate

l. Perioada Ia care se face referire : 01.01.201g - 31.12.201g

2. Scop

Raportul are scopul de a prezenta activitatea Centrului de plasament Dacia, aflat in cadrul
DGASPC Brasov, pentru evidenlierea activitdlii desfigurate in anul 2018, conform obiectivelor
specific stabilite , a indicatorilor de performanld asociali obiectivelor specifice , a acfiunilor cuprinse
in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial gi in Planul anual de actiune al
DGASPC Bra;ov

Raportul anual evidenliazd, rezultatele oblinute, obiectivele indeplinite, indicatorii de performa'Ja atingi,
gestionarea riscurilor identificate, mdsurile adoptate pentru asigurarea continuitdlii activitdtrii, dificulta{i
?ntarnpinate gi propuneri pentru rezo lvarea situatri il or deosebite.

Raportul anual este destinat conducerii DGASPC Braqov, fiind unul dintre instrumentele de
monitolizare a activitdlii Centrulr-ri de plasament Dacia.

3.Obiective

A) Obiective generale:

Manualul Procedurilor specific centrului de plasament Dacia:

centrului ;
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coNstLtuL JUDETEAN BRA.$OV
Direetia Generali do Asistentd Sociali si protectia Copilului Brasov

str, lulfu Manlu nr,6, graFov, iud. Brqgovr cod S0OO91
Tof elon/tax: 0268.4 1 7, I Oq emaih D{Ac_r<trrii,* +pr;fu.i,.t-?
welrslto; www.dgaspcbv,ro Gqd ffsqalt qSZOJgg

Centrul de Plai-anrent Dacia

Identificarea elementelor de disfunclionalitate, a riscurilor care pot afecta realizarea
obiectivelor (conform Registrutui de Riscuri qi a Inventarului situafiilor de riscuri
generatoare de intreruperi in derularea activitalilor);
Monitorizarea peformanlelor, revizuirea indicatorilor de perfonnanla in acord cLr

legislalia si reglementdrile interne;
Inventarierea documentelor gi a fluxurilor de infbrmatii;
Autoevaluarea 9i identificarea elementelor de disfunclionalitate, a riscurilor care pot
afecta rcalizarea obiectivelor la nivelLrl centrelor gi a mdsurilor necesare dirninudrii
riscurilor;
Analiza riscului de incdrcare pe paliere profesionale;
Mdsurarea gi monitorizarea proceselor potrivit procedurii de sistem;
Realizarea activitdfilor planificate prin raportdri periodice ale fiecdrui compartiment
specific centrului ,

B) Obiective specifice:

centru.

pregdtirea acestora in vederea reintegrdrii;

managerul de caz;

lor socio-profesionale;

c) Indicatori de performan{r asocia{i obiectivelor specifice:

PP- 34 Servicii de gdzduire pentru copiii ocrotili in sistem rezidenfial:
oBIECTIV- imbundta{irea condi{iilor de furnizare a serviciului;
INDICATOR - Satisfaclia beneficiarilor asupra condiliilor de furnizare a serviciului Ip34 O I
OBIECTIV -imbundtdlirea gradului de asigurare a serviciilor de gdzdufte;
INDICATOR - gradul de asigurare a serviciilor de gdzduire Ip'-)4 02

PP- 35 Servicii de alimentafie pentru copiii ocrotifi in sistem rezider-rfial:
oBIECT'Iv- imbunrtdlirea condi!iilor de furnizare a serviciului;
INDICATOR - Satisfaclia beneficiarilor aslrpra conditiilor de furnizare a serviciului Ip35 O1
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CONSILIUL JUDETEAN BRA$OV
Directia Generali de Asistenti SocialA si Protectia Gopitului Bragov

str, luliu Maniu nr,6, Era.tqvr iud. Brafov, cad Eooogl
Tolefon/tax: 026A.41 7,1 OOt emailr +It:ir;r.rq)tti,.+eavt:b,,,., *
websltct www,dgaspcbv,ro Cod fiscal! 9gZ033g

Clentrql (le Phsfltrlent Dflcin

OBIECTIV -imbundtdlirea gradului de asigurare a serviciilor de alimentalie;
INDICATOR - gradul de asigurare a serviciilor de alirnentatie Ip35 02

PP- 36 Servicii medicale pentru copiii ocrotili in sistem reziden{ial:
OBIECTIV- tmbunStdlirea condigiilor de furrizare a serviciului;
INDICATOR - Satisfaclia beneficiarilor asupra condiliilor de furnizare a serviciului Ip36 O l
OBIECTIV -imbundtdfirea gradului de asigurare a serviciilor rnedicale
INDICATOR - gradul de asigurare a serviciilor medicale Ip36 02

PP- 37 Servicii de educafie pentru copiii ocrotili in sistem rezidential:
OBIECTIV- imbLrndt6!irea condi!iilor de furnizare a serviciului;
INDICATOR - Satisfacf ia beneficiarilol asupra condiliilor de furnizare a serviciulu i IP37 O I

oBIECTIV -lnbundtdlirea gradLrlui de asigurare a serviciilor de educalie
INDICATOR - gradul de asigurare a serviciilor de educ alie rp37 02

PP- 38 Servicii psihosociale pentru copiii ocrotili in sistem rezidenlial:
OBIECTIV- imbunat[!irea condiliilor de furnizare a serviciului;
INDICATOR - Satisfaclia beneficiarilor asupra condiliilor de furnizare a serviciului IP38 O I
OBIECTIV -imbundtdlirea gradulLri de asigurare a serviciilor
INDICATOR - gradul de asigurare a serviciilor psihosociale lp38 02

4. Circuitul raportului :

5.Baza legali a raportului
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coNslLtuL JUDETEAN BRAFOV
Directia GeneralS de Asistenti Sociali si protectia Copilului Brasov

str, luliu Maniq nr,6, Bragov, jud, BrEgovr cod S0OO91
Tef ofon/faxr 0268.4 I 7, 1 OAt omailt r"\i*!r,{-riti{tF*ri$$$:i:!.S
websf ta! www,dga.tpcbv,ro Cod fiscal! 0g70A3S

Certrul rlp Plasancnt Docir

Ordin nr. 2112004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia copilr"rlui de tip rezidenlial;
Ordin nr. 2712004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciiie
pentru proteclia copiluluicu dizabilitali de tip rezidenlial;
HotdrArea de Guvern nr, 96712010 ( forma revizuitd a lui HG nr.143412004 privind
atribLr{iile ;i Regularnentul -cadru de organizare gi funcJionare a DirecJiei generale de
asisten!6 social6 ;i proteclia copilului);
Hotdrdrea Guvernului nr. 143712004 privind Organizarea gi Metodologia de Funclionare a
Comisiei pentru Proteclia Copilutui;
Ordin nt. 55912008 privind aprobarea standardele minime obligatorii pentru centre
rezidenliale/Centre de zillocuin!e protejate pentru persoane adulte cu handicap;
Lege nr'44812006 (r1) privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor cLr

handicap;

HotdrArea Guvernului nr.26812007 privind norma metodologicd de aplicare a preveclerilor
Legii 44812006

6. Prezentarea centrului (inclusiv organigrama -posturi ocupate/vacante)

Centrul de plasament Dacia este un serviciu rezidenlial pentru proteclia copilului si are
drept scop furnizarea sau asigurareaaccesului copiilor, de sex masculin , cu v6rste cuprinse
intre 7 -26 ani , pe o perioadd determinatd ,la gdzduire , ingrijire , educalie nonformald Ei

infonnal6, sprijin emolional , consiliere precum si dezvoltarea majoritdlii deprinderilor de
viald independentd gi pregdtirea in vederea reintegr[rii familiale , integrdrii in familia extins6

;i integrdrii socio-profesionale.Monitorizeazdaccesul gratuit lainvdldmltnt oferind ganse

egale tuturor beneficiarilor ,

SR C.P.Dacia permite accesul gratuit al copiilor la frecventarea invdldmAntului de mas6 din
cadrul $coliiGimnaziale Jibert gi $colii Primare Dacia, institulii cu care SR are conventii cle

colaborare cu respectarea standardelor minime obligatorii .

in cadrul C.P.Dacia in perioada 01,01.2018- 16.01.2018 au fost un numdr de 19 copii , in
perioada 17 .01 .2018-2.02.2018 au fost un numdr de 20 copii , 03 .02.2018-27 .09.201 9 au fost
un num[r de l9 copii ,28,09.2018 -30.10.2018 au fost un numdr de 22 copii , 6.11.2018-
5.12,2018 au fost un numar de 23 copii gi din 6.12,2018-31.12.2018 au fost un numdr de 26
copiiprovenili din familii cu probleme sociale cu vArste cuprinse intre 7-18 ani .



coNstLluL JUDETEAN BRA$0V
Direcfia Generali de Asistentir Socia15 si Protectia Copitului BraSov

str, luliu Manlu nr, 6, Bragov, jsd. Bra$ov, cod 5OOO91

Tof ofon/faxf 026A,41 7, 1 OOt omailr 4{€iair&r4..t?a4p*Zrv.*n
websitcr www.dgaspcbv,ro Cod fiscal! 9870339

Centrul de Plar{trrcnt Drcia

Cerrtrul de Plasarnent Dacia este un serviciu func{ional al DGASPC Braqov si este situat in
localitatea Dacia ,nr,224 jud Bragov .

Capacitatea centruluieste de 30 copii iar beneficiarii sunt bdieti cu vdrste cuprinse irftre7-
26 ani.
Conform S.M.O, furnizorul de servicii asigurd pentru Centrul de plasament Dacia ,

urmdtoarele categorii de personal:

recreere gi petrecere a timpului liber gi dezvoltarea deprinderilor de viald independentd,
reprezentat de instructori de educafie gi educatori ;

medic de familie gi dor"rd asistente medicale angajate ale centrului C.P.Dacia ;

sociali ;

reintegrdriilintegrdrii farniliale, reprezentat de psiholog, asistent social Ei

psihopedagog.

specialitate, magaziner;

cal fochist.)

Personalul angaiat ?n cadrul centrului are pregdtire corespunzdtoare gi abilitdJi pentru a
lucra in echipd.

Centrul de plasament Dacia , conform organigramei, are un numdr de 27 posturi
contractuale,



W
W

coNstLtuL JUDETEAN BRASOV
Directia Generali de Asistentd SocialS si Protectia Copitului Bragov

str, lqliu Maniu nr, 5, B.afov, jud. Bragovr cod 500091
Tef ef on/fax! 0268,41 7. I Oq emailt rlffi{:6$*g* int!*.?.r. Z:\:}
websito! www.dgaspchv,ro Cod flscal! 9870339

Certrul de Pla$metrt Dflcifl

Structura organizatoL-icd, a Centrului de plasament Dacia este urmdtoarea :

$efcentru - I post

Economist - 1 post

Inspector specialitate - I post

Magaziner- I post

MLrncitor cal.spdldtorie- 1 post

Muncitor cal, buc[tdlie -2 posturi

Muncitor cal,fochist. - 4 posturi din care I post vacant

Psiholog - 1 post

Asistent social specializat- I post

Psihopedagog principal- I post

Educator specializat - 1 post vacant

lnstructor educaJie . - 4 posturi din care I post vacant

lnstructor educalie principal - I post

Asistent rnedical -2 post

Pdrinte social - 5 posturi

7, Descrierea propriu-zisd a activitd{ilor desfi;urate, rezultate obfinute , indicatori de
performan{d atinqi , modul de gestionare I riscurilor identificate , mflsurile
adoptate pentru asigurarea continuit5{ii activitd{ii , etc.



coNsrLtuL JUDETEAN BRAQOV
Directia Generali de Asistentir SocialS fi Protectia Copilului Bragov

str. luliu Manis nL 6, BraEov, jud, Bragov, cod 500091
Te l ef o nrlfaxr 0 2 6 8, 4 I 7, t O Ot emai t! iltfi::{{*ri*rjntr+nlgi.Jr.*
websltc! www.dgaspcbv,ro Cod flscal! 9g7O33O

Ceutrul rle Plarutent Dncia

COMPARTIMENTUL MANAGERIAL $I ADMINISTRATIV

Manualul Procedurilor specific Centrului de plasament Dacia;

centrului

obiectivelor (conform Registrului de Riscuri 9i a InventarulLri situafiilor de riscuri
generatoare de intreruperi in derularea activitAtilor)

legislafia gi reglernentdrile interne

afectarcalizarea obiectivelor la nivelul centrului qi a mdsurilor necesare dirninudrii
riscurilor

specific centrului.

examenelor de admitere in clasa aIXa. Patru beneficiari au fost admigi la Colegiul
Tehnic" Simion MehedinJi Codlea" gi trei beneficiari au fost admigi la Colegiul
Tehnic Aurel Vijoli Fdgdrag gi un beneficiar a fost transferat de la Colesiul
Tehnic Transporturi Braqov la Colegiul Tehnic Aurel Vijoli FdgaraE

Primard Dacia , Liceul $t. O.losif Rupea , Colegiul Tehnic" Sirnion Mehedinti
"Codlea, Colegiul Tehnic "Aurel Vijoli Fdgdrag ";

nicnicuri.
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CONSlLIUL .JUDETEAN BRA$OV
Direcfia Generali de Asistent5 SocialA si Protecfia Copilului Brasov

str. lullu Mqniu nr, 6, Braqov, Jud. Broqovr cod 600091
Tolofon/faxt O2A8. 4 I 7, I OOt emaih $dti,;-a.q,:Na$r^-$,!r+i?s.rrJ

websitcr www,dgaspcbv,ro Cod flscal! 9870339

Cetrtrul de Plarfltlent Dncia

MenJinerea peunanentd a legdturii cu fundalia olandezd Hope4Kids
Menfinerea permanentd a legdturii cu Spitalul de copii Bragov pentru evaluarea
lunard gi eliberare retete.

Efectuarea exerciliilor de simulare a situaliilor de urgenld, cu participarea
personalului gi a beneficiarilor in toate localiile centrului.

Efectuarea igienizbrii centrului , lucrdri de intrejinere gi reparalii.
intocmirea documentaliilor necesare aproviziondrii centrului cu alimente, materiale
igienico-sanitare, cazarmaffrcnt, obiecte de inventai, rnijloace fixe etc
Realizarea evidenlei stocurilor scriptic gi faptic prin fiEe de magazie la alimente,
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe.
Activitdli de amenajare a spaliului verde din fala centrului in perioada aprilie-
septembrie (ronduri de flori); cu participarea personalului educativ gi de ingrijire
precum gi copiii din cadrul centrului.

confbrm referatelor de necesitate aprobate gi contractelor incheiate cu furnizorii
de produse de servicii.
Asigurarea condiliilor necesare pentru buna desfd$urare a activitdlilor copiilor ;i
dezv oltar ea acestora respectAn d standardel e m ini me cer ute.

Gestionarea si efectuarea lucrdrilor de tdiat gi debitat a unei cantitdli de 1000 mc
lemn plop pentru incdlzirea in centre cu central termice cu combustibil solid
lemnos ( lemnul a provenit de pe drumul Dacia -Viscri qi a fost dat de cdtre CJ
Bragov spre folosint6 DGASPC Brasov).

COMPARTIMENT EDUCATIV:

La inceputul anului a avut loc gedin{a cu personalul de specialitate, in vederea stabilirii
obiectivelor/strategiilor educalionale avute in vedere a se realizapAnd ta finele lui 2018 .ALr lbst
avute in vedere , conform standardelor, obiective pe linie Educafionald- formala ) non- formald ,

informald - , Pe linie de Recreere ,socializare ;i petrecere a timpului liber ,precufir gi pe linie
de Dezvoltare de deprinderi de via{d independentl

a) Educafional
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CONSILIUL .JUDETEAN BRASOV
Directia Generali de Asistentd Sociali gi Protecfia Copilului Bragov

str. luliq Maniu nr 5, Bragov, iud. Bragovr cod SOOO91

Tcloto n/f ax! 02 6 8. 4 1 7 J O At o m aih atti a4&l6girt r*tu"t,1 $
wehsitqt www.dgaspchv.ro Cod llscal! 9870339

Cell r ul dc Plasrnretrt Dflcifl

VIII a.

"Aurel Vijoli " Fdgdrag.

Catdlin la Colegiul " Simion Mehedinli " Codlea

inv6!6mAnt dual , contract RATB Brasov , in cadrul Colegiului Tehnic Aurel Vijoli Fdgiraq .

in cadrul procesului de invdJdmAnt formal.
D Au fost intocmite PIS-rile educa{ionale, s-au obfinut situaJiile $colare ale beneficiarilor, s-au

intocmit,, Note de discufie" cu cadrele didactice, s-au intocmit planurile de acomodare pentrLr copiii
transferali in centru ,completarea jurnalelor individuale ale copiitor , completarea registrelol in
funclie de situalie , intocmirea planificdriilor activit6lilor desldgurate pe grupe.
F S-au des{bgurat activitdfile educalionale conform Planului anual de activitdti :

.i. Luna Ianuarie

Tema activitate educaJionald : Instituliile publice qi rolul acestora-
Activitdli desfdgurate - "Ce trebuie sd gtim despre instituliile publice,,-
Obiectiv - Recunoa$terea institLrJiilor publice gi rolul acestora .

Activitate desldguratd - ,,Rolul actelor de identitate " -
Obiectiv: - Cunoagterea actelor de identitate si rolul acestora.

* Luna februarie
Tema activitate educationald :Recreere , socializare. activitali eulturale-
ActivitAli desfE;urate -" Concurs de ghicitori "-
Obiectiv: - Dezvoltarea atenliei gi a spiritului de observa{ie,

Activitate desfdgurata -"Carnavalul veseliei "-
Obiectiv: - hnplicareain rcalizarea costumelor pentru carnaval;i a decoraliurnilor .Legarea

de prietenii.

* Luna martie
Tema activ itate ed u caJi on al d : Autocu n o agtere -
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Activitate desldguratd - "Roata emo{iilor "
Obiectiv : - Realizarea distincJiei intre emoJii positive qi ernolii negative.

Activitate desfiguratd - "Cum md vede personajul preferat',
Obiectiv: - Dezvoltarea abilitefllor de a-gi identifica siprezenta propriile caraotefistici.

* Luna aprilie
Tema activitate educalionald : ImportanJa religiei in viala noastr6-
Activitate desfdguratd - Parlicipare laTaina Spovedaniei gi Taina impdrtaganiei la Biserica Ortocloxd

Dacia

Obiectiv : - Familiarizarea si invdtarea unui bun comporuamenr crestin

Activitate desfrEuratd -"Faptele gi ?nvd{dturile Sf.Gheorghe,,
Obiectiv : -Sd cunoasc[ importanla implic[rii in vederea suslinerii binelui si a credintei.

* Luna mai

Tema activitate : Planificarea carierei

Activitate desfrguratd : -"CV personal "
obiectiv: - Dezvoltarea abilitdlilor necesare elabordrii unui cv

Activitate desfdguratd -" Ce fac azi , ce fac m6ine,'
Obiectiv: - Dezvoltarea abilitdliilor de formulare a obiectivelor pe termen scurt qi lLrng

* Luna iunie
Tema activitate :Comportarnent civil izat, integrare in comun itatea locald-
Activitate desfasurata : - "intrebdri gi rdspunsuri pentru a infelege lumea"

Obiectiv : -Sd-gi dezvolte cunoqtinlele generale
Activitate deslZEuratd : - "Picnic la pddure "
Obiectiv : Gestionarea timpului liber .

* Luna iulie
Tema activitate: Viciile .Stil de viata

Activitate desldEuratd: -"Puterea anturajului "
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Obiectiv: Identificarea rolului pe care il are presiunea anturajului in decizia de a adopta un
comportament de risc.

Activitate desfdguratd: - "$tii adevdrul despre tutun? "
Obiectiv: Congtientizarea efectelor nocive ale furnatului asupra sdn[tdfii gi calitdlii vielii.

* Luna august
'fema activitate : Omul sfinlegte locul

Activitate deslEguratd : -"CLun m[ vld colegii ?"
Obiectiv: Identificarea calit6liilor personale

Activitate desfrguratd -" Ce ;tiu despre meserii? "
obiectiv: Familiarizarea clr diverse meserii ;i caracteristicile acestora .

* Luna septembrie

Tema activitate : Violenta
Activitate desfasurata :-o'Ce fac atunci cdnd sunt furios ? ,,

Obiectiv : Identificarea unor modalitali constructive de exprirnare a furiei.
Activitate des{dguratd :"Cum comunic in situa{ii conflictuale?', 

"

obiectiv: Autoevaluarea modului in care copiii comunicd propriile dorinle.

* Luna octombrie
Tema activitate : Stil de viatA.

Activitate deslbguratd : -" Ce este stresul ?.

Obiectiv : Clasificarea conceptului de stres.

Activitate desfrguratd : - "Surse de stres din viaja mea"
Obiectiv: Recunoagtereaprincipalelor surse de stres cu care se confruntd copiii in diferite situalii .

A ct ivitate deslbg u ratd -" P ar ad a fel in are I o r"
Obiectiv Implicarea in realizarea propriului felinar .

t Luna noiembrie
Tema activitate : Rolul gi locul individului tn societate .

Activitate desfrguratd : -" Responsabilit6Jiile mele ',
Obiectiv: Identificarea responsabilitdlilor pe care gi le pot asuma qi importanla acestora pentru dezvoltarc
personala,.

Activitate d esldguratd-"Suntem egali"
obiectiv: Identificarea si recunoasterea elementelor de discriminare .

W
ffi



W
W

coNstLluL JUoETEAN BRAqOV
Direclia GenoralS de Asistonti Sociali si Protoctia Copilului Braqov

str, luliq Mqniu nr, 6, Bragov, jud. Bragovr cod 5OOO91

Telof on/taxf O 26 8, 4 | 7, I O q email ! alt;!:-c$gt!*4.itrci,1! jl
websftct www.dgespebv,ro cod ltscal! 9870339

Cetrtt ul rle Plasalrent Dncin

* Luna decembrie

Tema activitate :Obiceiuri gi tradilii
Activitate desfd;urat[ : "Marile sdrbdtori religioase ale cregtinismului , Sf.Nicolae .

Obiectiv: Imporlanla implicbriiin acfiuni de caritate
Activitate desfrguratd : "int6mpinarea lui Mos Craciun "
Obiectiv: Socializare , introducere in spiritul sdrbdtorilor de iarnd, integrare in cadrul comunitdlii locale.
Activitate des{bguratd- "Expozilie cu vdnzare Mall Coresi Bragov,,

b) Recreere ,socializare, petrecere a timpului liber

Beneficiarii centrurlui au participat la activitali gi evenimente organizate de DGASPC Braqov
gcoal6, autoritAlile locale, Funda{iilAsociajii/ONG-uri:
- parliciparea la activitdfi extra;colare -
Copiii care fac parte din echipa de fotbal ;i de baschet a $colii Gimnaziale Jibert au participar la
Campionatul Zonal de fotbal gi au oblinut locul I gi au participat gi la campionatul zonal de
baschet. Copiii din echipa Colegiului Aurel Vijoli Fdgdrag au oblinut locul I la campionatul
zonal de fotbalintre licee .

participarea b en eficiarilor lq activitdli re cre ative, de socializare ;

Picnicuri, excursii, intfllniri frali- surori din alte centre :

Carnavalul veseliei - luna februarie
carnavalul primbverii desfrgurat la c.P.casa Ioana Rupea - luna martie
Serbare de 8 Martie la $coala Primard Dacia gi la $coala Gimnaziald Jibert - luna martie
Reamenajarea parcului de joacd din localitate impreund cu Asocialia Sf.Tatiana -luna martie
Implicare in obiceiul comunit[1ii locale - adunare de oud rogii - luna aprilie
Participarea la sluj bele reI i gioase-l una aprili e

Excursie la Aventura Parc Braqov - luna mai
Yizitd, [a Inna Schaeffler Bragov - luna mai
Prezentare ofertd educalional6 la colegiul ALrrel vijoli F6gdrag-luna mai
Ziua porlilor deschise la Liceul $t.O.Iosif Rupea cu participare la spectacolul desldsurat Ia Casa
de culturd Rupea- luna mai
Serbare deslEquratd de Ziua Eroilor la Biserica Ortodoxd Dacia si la Monumentul Eroilor Jibert-
luna mai

Picnic la pddure - luna iunie
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Excursie la Gradina Zoologicd, Bragov -luna iunie
Banchetul absolventilor clasei a VIII a-luna iunie
Serbarea de sfArgit de an gcolar - luna iunie
Tabdrd la Bugteni prin Proiectul "Pregdtili pentru viald"-luna iunie
Activitate in folosul comunitdlii - vopsirea gardului locului de joacd-luna iunie
Yizitd,la lrrna Schaeffler Braqov-luna iunie
Excursie la Paradisul Acvatic Bragov-luna iunie
Plecarea copiilor in Excursie Olanda - luna iulie
Activitate de socializare la Casa Parohiala a Bisericii Evanghelice - jocuri , cdntece -luna iulie
Plimbare cu bicicletele la Rupea-luna Iulie
Parada felinarelor - luna octombrie
Campionatul zonal de fotbal gi de baschet -luna noiembrie
Excursie la Patinoarul Olimpia Bragov - luna decembrie
Primirea colinddtorilor de [a Liceul $t.O.losif Rupea.
Expozitie cu vAnzare a decoraliunilor de Crdciun realizate de copii la rnall Coresi Brasov- luna
decembrie

colindarea comunitdlii locale - "steaua " gi "Pluguqorul "- luna decernbrie
Serbarea de CrdciLrn la $coala Primard Dacia si la Scoala Gimnaziall, Jibert.

Activitdli practice in anul 2017 :

-confectionarea de martisoare, tablouri, felicitari, masti ,cu ocazia zilelor de: 1 Martie , 8 Martic .

Paste, I Iunie, Hallowen , Crdciun,participarea la spectacole, evenimente .

c) Deprinderi de viata independenta
Obiectivul general este acela de cre;tere a gradLrlui de autonomizare al beneficiarilor . Obiectivele
/activitdlile specifice au fost trecute in PIS-uri(intocmite Ei actualizate conform standardelor) si aLr

linut cont de vArsta beneficiarului, de nevoile acestuia . in mare s-a avut in veclere cunoa$terca
insemn[tdfii banilor Ei rnodalit6!i de gestionare eficient[ a acestora, deprincleri de autogospodarir.e

;i igiena persorrald" ( copiii trebuie sa inteleagd cd pdstrarea curaleniei gi o igiend corespunzdtoar.c,
contribuie la menJinerea sdndtdlii in parametrii optimi).in acest scop s-au purtat disculii, s-au

vizionat filmulele tematice, s-au citit povestiri .

COMPARTIMENT SOCIAT

Anchete sociale, rapoarte de vizitd la domiciliul pdrinlilor qi consilierea acestora in vederea
reintegrdrii familiale a copiilor
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Constantin, Hampu Dragog Lauren{iu, CristeaFlorin Daniel, Deji Florin Ioan Sorin, Deji Mihai
Gabriel, Jurcanu Vasile Marian, Jurcanu Ioan Alexandru , Laszlo Constantin Petre .

reintegr[ri i familiale

detaliate .

procedurilor ISO).

copiilor in SR
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dobAndi abilitAti parentale

contractLllui cu familia

COMPARTIMENT PSIHOLOGIC

W
W



W
W

coNstLtuL JUDETEAN BRAqOV
Oirectia GeneralS de AsistentS SocialS si Protectia Copilului Brasov

str. luliu Maniu nr. 6, Brogov, jqd. Bra$avr cod 5OOO91
Tclefon/fax! 0268,4 | 7, I OOt omaitt ir9i+-q-S_{*t}r.-r..t}fr S16?
websitcr www.dgdsFcbv,ro cod flscal! 9870339

CeDlrul de PI!scDent Dacio

de consiliere psihologicd)

nevoile educafionale ale beneficiarilor cu CES .

) a minorilor
- Fisa de evaluare psihologica initiald

COMPARTIMENT SANATATN

dr.Dumitru Ioana .

eliberarea retetelor medicale la Dr. Nagy Deszo.

asistentul medical.

ObJinerea scrisorilor rnedicale in funcfie de afecliune de la medici specialiqti.

Efectuarea orelor de educafie sanitard cu to{i beneficiarii centrului efectuate de cdtre asistentele
medicale . Teme abordate : Igiena personald , Nutrifie gi alimentafie, Fumatul , Droguri , Alcool ,

Metode de Contraceplie ,Activitdli demonstrative de men{inere a igienei personale.

Efectuarea vaccindrii antigripale pe 2018 pentru copiiin lunile noiernbrie gi decembrie

Efectuarea tratamentului antiparazitar intestinal gi dennatologic la recomandarea mediculr-ri de
familie sau a medicului snecialist
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familie gi in cazul copiilor nou institulionaliza[iin centru

medicuI specialist,

8. Deficiente , greut[{i intfimpinate in desfi;urarea activitd{ilor

de primdria de domiciliu faciliteazd, adniterea minorului in sistem si ingreuneazd reintegrarea
acestuia in familie/ familie extinsd.

maternal ( in defavoarea familiei biologice) ingreuneaza reluarea legdtLrrii cu larnilia natur.ald in
vederea reintegrdrii copiilor .

care se confrunt[ in farnilie in comparatie cu condilile foarte bune de care beneficiazd,incentru.

este adaptatb posibilitdtilor intelectuale reale ale acestora; incd avem greutali in acceptarea acestot:
copii in sistemul de invdldm6nt de mas6.

Iipsa medicilor de specialitate afecteazd, negativ activitatea compartimentului de sdndtate.

casele de asigurdri iar DGASPC Bragov nu are contracte de colaborare cu cabinete stomatolosice.
9. Propuneri pentru rezolvarea situafiilor deosebite .

10. Data intocmirii : 15.01.2019

ll.Persoana rbspunzitoare intocmirii raportului :

Sef Centru de Plasament Dacia Ioan Polexa






































