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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 2019, potrivit 
hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 18/29.01.2019, 116/28.03.2019, 253/20.06.2019 și 
456/31.10.2019, numărul total de posturi fiind redus de la 1220 la 01.01.2019, la 1128 la 
31.12.2019, din care pe aparatul de specialitate 161, asistenți maternali profesioniști 163, asistenți 
personali profesioniști 10, servicii sociale 689, Centre cu personalitate juridică din subordine: 
CPV ”Castanul” cu 39 de posturi și CRRS ”Canaan” Sercaia cu 56 de posturi. 

Ultima organigramă în vigoare la 31.12.2019 cuprinde 20 de servicii, birouri și 
compartimente în structura aparatului propriu al DGASPC, 2 servicii sociale cu personalitate 
juridică (unul pentru persoane adulte cu handicap și unul pentru persoane vârstnice) și 35 de 
servicii sociale pentru copii și persoane adulte cu dizabilități, reunite sub umbrela a 12 complexuri 
de servicii și centre, fără personalitate juridică. Au fost aprobate 1128 de posturi din care 19 
funcții publice de conducere, 17 funcții de conducere personal contractual, 133 de funcții publice 
de execuție, 777 funcții de execuție personal contractual, 10 funcţii de asistenți personali 
profesionişti şi 163 funcţii de asistenți maternali profesioniști. 

La finele anului 2019, personalul care deserveşte DGASPC Brașov (servicii de specialitate 
ale aparatului propriu și servicii sociale, exceptând cele două servicii sociale rezidențiale cu 
personalitate juridică) a fost în număr de 882 de salariaţi, din care 144 funcţionari publici și 8 
contractuali pe aparatul de specialitate, 730 personal contractual servicii sociale +AMP (din care 
87 sunt asistenţi maternali profesionişti).  

Astfel, la data de 31.12.2019 erau vacante sau temporar vacante un număr de 151, din care 
9 posturi la nivelul aparatului propriu (8 de funcție publică și 1 de natură contractuală), și 142 de 
posturi la nivelul serviciilor sociale (66 de posturi în serviciile rezidențiale sau de zi și 76 de 
asistenți maternali profesioniști).  

Din totalul de 19 funcții publice de conducere, 5 sunt ocupate prin delegare temporară 
(posturile de director general, director general adjunct Direcția Asistență Socială Protecția 
Copilului, director general adjunct Direcția Economică, director general adjunct, șef Serviciu 
Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap), iar un post este vacant (director general 
adjunct Direcția Asistență Socială Persoane Adulte). De asemenea, din totalul de 17 funcții de 
conducere personal contractual, două posturi sunt ocupate prin delegare temporară (postul de șef 
Centru de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav și cel de șef Centru de Îngrijire și Asistență „Sf. 
Gheorghe“ Victoria). 

Pe parcursul anului 2019, la nivelul întregii instituții s-au ocupat în total 109 posturi (contractuale 
și funcții publice) şi s-au vacantat 85 de posturi (contractuale și funcții publice). 
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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. Compartiment 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. 

 
B.2. Servicii /birouri/compartimente/servicii sociale în subordinea directorului general adjunct 
Direcția Asistență Socială Protecția Copilului  
 

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

2. Biroul de Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială; 
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 
Direcția Asistență Socială Persoane 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 
Direcția Economică  
 

1. Serviciul Contabilitate-salarizare, Planificare bugetară și Management financiar; 
2. Serviciul Evidenţă Prestații și 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 
 

1. Compartiment  Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare; 
2. Serviciul Achiziții Publice; 
3. Centrele de plasament/complexurile de servicii sociale (componenta administrativă). 
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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 are prevăzut un număr total de opt funcţii publice, din care 

șapte funcţii publice de execuţie de consilier juridic şi o funcţie de conducere de şef serviciu. În 
cursul lunii ianuarie 2019 două posturi (un post de consilier juridic debutant și un post de consilier 
juridic superior) au fost preluate de către A.J.P.I.S. din cadrul Serviciului juridic-contencios, în 
baza H.G. nr. 1.019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în 
efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a 
dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea 
Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 . 

Un consilier juridic își desfășoară activitatea permanent în cadrul Serviciul Evidenţă, Plată 
Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției Economice, în locația de pe str.Apullum, 
pentru a veni în sprijinul colegilor de la Serviciul Evidenţă, Plată Beneficii de Asistență Socială.   
Toți consilierii juridici din cadrul serviciului, inclusiv șeful serviciului, au competența de a 
reprezenta instituția în fața instanțelor judecătorești, în funcție de dosarele repartizate, pe bază de 
delegație. Consilierii juridici de la nivelul serviciului juridic-contencios au încărcătură deosebită, 
fiind personalul de specialitate  care exercită efectiv atribuțiile prevăzute de Legea nr. 514/2003 
privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, asigurând consultanța și 
reprezentarea institutiei publice, apără drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile 
lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau 
fizică, română sau străină, în condițiile legii și ale regulamentelor specifice unitatii, avizează și 
contrasemnează actele cu caracter juridic.  
 În cursul anului 2019 nu au fost achiziționate servicii de consultanță juridică externă. 
 

2. Activităţi desfăşurate  
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. 
Menţionăm că activitatea în fața instanțelor se desfăşoară inclusiv în perioada vacanței 
judecătorești, întrucât cauzele privind minori/tutele se judecă în regim de urgență. Printre 
activitățile desfășurate în instanță se numără: 
 studiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor; 
 reprezentarea intereselor instituției și ale Consiliului Județean-.C.P.C., pe bază de mandat 

la instanțe de grade diferite; 
 investirea cu titlu executoriu a sentinţelor civile definitive (în medie 15/săptămână); 
 întocmirea și depunerea diverselor acte procedurale (note de ședinţă, concluzii scrise, 

întâmpinări, răspuns la întâmpinări, cereri diverse, eliberare minută, căi de atac, apel, 
recurs).  

În perioada supusă analizei, consilierii juridici din cadrul Serviciului au desfăşurat activităţi 
specifice în peste 559 de dosare, având ca obiect redactare acțiuni (privind instituirea, 
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modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie specială sau reintegrări, plasamente în regim de 
urgenţă, desemnare psiholog, instituire tutelă/curatela/punere sub interdicție beneficiari adulți, 
stabilire program vizită minor, înregistrarea tardivă a naşterii, tăgada paternităţii, cele trei etape 
ale adopţiei - deschidere procedură, încredințare, încuviințare -, acţiuni în pretenţii, plângere 
împotriva proceselor verbale de sancționare sau formularea unor sesizări penale), respectiv 
formularea apărărilor în dosarele privind cauze cu grad de complexitate ridicat (diverse litigii de 
muncă/ litigii cu funcționari publici, evacuare, acţiuni în pretenţii, contencios administrativ, 
cauze penale, contestaţii la încadrarea în grad de handicap atât pentru copii, cât şi pentru 
adulţi). La aceste 559 de dosare noi demarate în anul 2019 se adaugă cauzele pe rol din anii 
anteriori.  

Au fost formulate 409 acțiuni având ca obiect Legea 272/2004, respectiv Legea 273/2004, 
89 dosare în vederea punerii sub interdicție și desemnare tutore sau curator, după caz, 7 acțiuni 
pentru desemnare psiholog, 2 acțiuni de decădere din drepturile părintești, 1 acțiune pentru 
încuviințare căsătorie minor, 6 plângeri împotriva unor procese verbale de control (2 admise, 1 
respinsă, 3 pe rol), 8 acțiuni în răspundere patrimonială/pretenții (5 pe rol, 2 admise, 1 respinsă), 
4 cereri de constituire parte civilă în diferite cauze penale (încă pe rol), 7 sesizări penale, 11 litigii 
au avut ca obiect contesație împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap (4 împotriva 
CPC (3 admise, 1 respins) și 7 cauze în care s-a invocat excepția lipsei calității procesual pasive 
a DGASPC Brașov, fiind admisă excepția invocată și dispunându-se scoaterea noastră din 
cauză), apărări în 18 litigii de muncă/litigii funcționari publici (6 acțiuni au fost admise, 6 
respinse și 4 se află pe rol). 5 cauze au avut ca obiect acordarea de vouchere de vacanță, acestea 
fiind respinse, iar alte 5 cauze au avut ca obiect rețineri abuzive (0,6% pentru salariații care nu 
fac parte din sindicat), acestea fiind admise. Toate acţiunile promovate în vederea instituirii 
măsurilor de protecțe, atât pentru copii cât și pentru adulți, au fost admise, în vreme ce o singură 
acțiune având ca obiect deschiderea procedurii de adopție a fost respinsă. 

În afara acestor litigii am asigurat apărarea intereselor Comisiei pentru Protecţia Copilului 
şi a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov, pe bază de mandat de la 
Consiliul Judeţean Braşov, în dosarele având ca obiect contestarea hotărârilor celor două comisii, 
cu mențiunea că, după modificarea legislației, numărul contestațiilor pe rolul instanței a crescut ca 
urmare a eliminării etapei contestației la Comisia Superioară, acum certificatele de încadrare în 
grad de handicap contestându-se direct la instanță. 

Pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt, în medie, 80 de dosare, necesitând prezenţa 
angajaților Serviciului Juridic-Contencios la termenele alocate. 

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 Serviciului Juridic Contencios s-a concretizat și în 
rezolvarea a peste 5500 documente, pe diferite domenii de activitate, intrate în atenția Serviciului 
prin registratura instituției (contracte, convenţii şi protocoalele de colaborare; contracte de 
achiziții, acorduri-cadru 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 sau a unor opinii juridice la solicitarea directorilor 
generali adjuncți; corespondență cu terți și alte servicii; 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/executor judecătoresc, pentru punerea în executare a tuturor 
titlurilor executorii; întocmirea adeverințelor pentru obținerea creditelor cu dobândă 
subvenționată; întocmirea contractelor și actelor adiționale la contractele privind angajamentul 
de plată a dobânzii, conform prevederilor Legii nr. 448/2006). În anul 2019 au fost întocmite 
1058 de dispoziţii ale Directorul General al DGASPC Braşov; 
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c) Activităţi de verificare şi avizare juridică 
 Această activitate presupune avizarea contractelor de garanție materială, a actelor juridice 
necesare a fi vizate pentru legalitate, verificarea și avizarea a peste 100 contracte individuale de 
muncă, verificarea și avizarea a peste 1000 acte adiționale la contractele individuale de muncă, 
verificarea, avizarea şi evidenţa a 158 de dispoziţii în regim de urgenţă, verificarea și avizarea a 
cca. 13.023 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, peste 1000 de dosare pe lună, verificarea a 82 dosare ale familiilor 
care au iniţiat demersul în vederea eliberării atestatului pentru adopție, verificarea îndeplinirii 
condițiilor legale şi redactarea a 78 de atestate pentru familii potenţial adoptatoare, verificarea și 
avizarea contractelor de rezidență, verificarea și avizarea ROF-lor, verificarea și avizarea 
Notificărilor privind reorganziarea instituției. 

d) Activităţi desfăşurate în comisiile constituite la nivelul instituţiei sau alte atribuții 
 În decursul anului 2019, angajații Serviciului Juridic-Contencios au făcut parte din 
numeroase comisii constituite la nivelul instituției, cum ar fi: Comisia de Monitorizare conform 
Ordinului 600/2019 (din care face parte șeful serviciului), comisii 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, 
comisii de evaluare achiziții/licitaţii, comisii de examen/concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante existente la nivelul instituţiei, Comisia Paritară. 
 Un consilier juridic este desemnat responsabil cu aplicarea Regulamentului 2016/679 
privind protecția datelor (presupune și muncă de teren în centre); 
 În situația în care un consilier juridic trebuie să participe la lucrările vreunei comisii este 
necesară redistribuirea sarcinilor de serviciu ale acestuia (pe linie de instanță/reprezentare ) către 
un alt consilier juridic, deoarece participarea la aceste comisii presupune: redactare procese-
verbale de ședință, întocmire numeroase adrese către diverse servicii, convocări, comunicări, 
procese-verbale audiere persoane, interogatorii, întocmire raport preliminar, întocmire raport final 
și dispoziții de sancționare, toate acestea presupunând un efort suplimentar din partea întregii 
echipe.  

e) Acordare de consiliere juridică, certificare pentru conformitate cu originalul 
 La nivelul Serviciului, se acordă consiliere juridică zilnic, atât funcționarilor publici din 
cadrul instituției, inclusiv conducere, cât și altor solicitanți, se asigură consilierea părinților 
biologici cu privire la procedura, efectele și consecințele adopției (presupune deplasare pe teren în 
tot județul) și s certifică pentru conformitate cu originalul actele emise de DGASPC Brașov, CPC 
Brașov şi orice alte documente folosite intern în activitatea instiuţiei (de exemplu fiecare înscris 
depus la instanţă trebuie să fie certificat pentru conformitate cu originalul, iar în medie se 
certifică cel puțin 50 de file în fiecare zi); 
 

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. 

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 (neplata factura la timp); 
 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; 
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 supraîncărcarea instalaţiei electrice (multitudine de aparate/sisteme electrice/electronice şi 
un număr redus de prize, prelungitoare etc.) şi întreruperi ale alimentării cu energie 
electrică; 

 sisteme informatice insuficiente (nu toţi angajaţii dispun de calculator), iar cele existente 
nu dispun de licenţe. 
Aspectele problematice ce au vizat resursa umană a Serviciului, au fost: 

 situaţiile de incapacitate temporară de muncă din motive medicale (doi salariați au avut 
un număr foarte mare de zile de concediu medical, însumate peste 100 de zile), respectiv 
s-au pierdut două posturi prin preluarea acestora de către AJPIS (potrivit HG nr. 
1019/2018, aceste posturi trebuiau preluate din cadrul personalului cu atribuţii în 
efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap (din cadrul direcției 
economice)), au impus o redistribuire a sarcinilor de lucru şi o supraîncărcare individuală 
pentru fiecare membru al structurii. În acest context, nu se mai poate respecta planificarea 
concediilor de odihnă şi nu au putut fi efectuate, în totalitate, concediile de odihnă aferente 
anului 2019; 

 consilierii juridici nu a participat la cursuri de perfecționare/specializare, deşi au fost 
formulate solicitări în acest sens. 

 
4. Concluzii şi propuneri pentru rezolvarea situațiilor deosebite 

În 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. 

În contextul în care complexitatea activităților și volumul de muncă în cadrul 
departamentului juridic cresc, sunt necesare modalități de îmbunătățire a eficienței 
departamentului și de a gestiona proactiv riscul legal, în acest sens propunem reînființarea 
posturilor preluate de către AJPIS (sau transformarea unor posturi vacante din alte structuri în 
posturi de consilier juridic și repartizarea acestora la serviciul juridic-contencios), 
implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate  pentru a asigura protecția datelor 
cu caracter personal prelucrate la nivelul Serviciului Juridic Contencios (și la nivelul întregii 
instituții), având în vedere volumul de date, gradul de prelucrare a acestora, perioada de stocare și 
accesibilitatea lor, astfel încât datele cu caracter personal să fie accesate de un număr limitat de 
persoane, înlocuirea echipamentelor învechite din dotare, deoarece au fost întâmpinate dificultăţi 
în funcţionarea acestora, programul de legislație să fie funcțional și actualizat la zi, repartizarea 
unui spaţiu de lucru adecvat și suficient pentru toţi consilierii din cadrul serviciului, înființarea 
unui spațiu potrivit pentru consiliere juridică, participarea tuturor angajaților Serviciului la 
programe de formare (cursuri) conform cerințelor Codului Administrativ. 

 
 
B. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

1. Structura de personal 
Servicul Managementul Resurselor Umane este format dintr-un număr de 8 funcții publice 

(1 post şef serviciu, 7 funcţii publice de execuţie).   
În acest moment își desfăşoară activitatea un număr de 7 funcționari publici. Un angajat 

din cadrul Serviciului are raportul de serviciu suspendat, beneficiind de concediu pentru îngrijirea 
copilului. Unul dintre angajati evaluează din punct de vedere psihologic întreg personalul angajat 
al D.G.A.S.P.C Brasov: asistenţi maternali profesionişti şi angajaţii din centrele de plasament care 
intră în contact direct cu beneficiarii conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului precum precum și persoanele care se înscriu la concursurile de ocupare a 
posturilor vacante din cadrul instituției. 
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2. Activități desfășurate  
I. Formare profesională 

La nivelul structurii se întocmeşte Planul anual de perfecţionare al D.G.A.S.P.C Braşov 
pentru personalul contractual, întocmit 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 serviciilor sociale, 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.  

În anul 2019 au fost întocmite documentaţii privind cursarea a 483 angajaţi  ai DGASPC 
Braşov (atât functionari publici cât şi personal contractual), în diferite domenii: violenţă 
domestică, noţiuni fundamentale de igienă terapie ocupațională, management de caz, 
managementul serviciilor sociale şi de asistenţă socială, managementul instituţiilor publice, 
domeniul medical, psihologie, logopedie, Securizarea datelor cu caracter personal, Relația cu 
beneficiarul, Noutăți privind aplicarea Codului Administrativ, etc... 

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 art. 1, pentru obţinerea avizului de funcţionare eliberat de către 
Direcţia de Sănătate Publică Braşov, în cursul anului 2019 un număr de 231 de angajaţi din cadrul 
serviciilor sociale au participat şi au promovat examenul de absolvire pentru  Cursul de instruire 
privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă. Potrivit art. 14 alin. 3 din Ordinul 1225/2003  
certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.  

În vederea îndeplinirii obligaţiei de formare profesională a angajaţilor în conformitate cu 
prevederile Standardelor minime obligatorii respectiv Ordinul 25/2019 şi Ordinul 82/2019,  un 
număr de 165 persoane din cadrul serviciilor sociale au urmat cursuri de formare profesională. 

În vederea îndeplinirii obligaţiei de formare profesională a funcționarilor publici, în 
conformitate cu legislația în vigoare,  un număr de 87 funcționari  publici au urmat cursuri de 
formare profesională. 

II. Recrutare/promovare personal 
Ocuparea posturilor vacante precum si promovarea personalului contractual se realizează 

în conformitate cu Standardele Minime Obligatorii şi prevederile H.G 286/2011,  cu încadrarea în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2019. 

În acest sens în cursul anului 2019 în baza solicitării conducătorilor structurilor DGASPC 
și cu respectarea procedurii legale au fost organizate 10 concursuri în vederea 
recrutării/promovării funcționarilor publici și 7 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante în 
urma cărora au fost ocupate un număr de 108 posturi și au promovat în grad profesional 8 
funcționari publici. Posturile contractuale pentru care s-a organizat concurs au fost: psiholog, 
asistent social, psihopedagog, asistent medical, instructor educație, infirmieră, îngrijitoare, kineto-
terapeut, muncitor calificat, economist, părinte social, etc. 

La acestă dată, funcțiile publice de conducere de director general, director general adjunct 
Direcția Economică, director general adjunct Direcția Protecția Copilului și director general 
adjunct componenta tehnico-administrativă sunt exercitate cu caracter temporar. Pentru toate 
aceste funcții au fost organizate concursuri de recrutare, însă nu au fost ocupate până la această 
dată.  

III. Reorganizări 
La propunerea DGASPC Brașov, în cursul anului 2019 au fost emise hotărâri de Consiliu 

Județean privind reorganizarea instituției, aprobarea Regulamentului de Organizare al DGASPC 
Brașov, modificarea statelor de funcții în urma promovării personalului, stabilire de salarii pentru 
aparatul propriu, înființării de servicii sociale, modificării structurii organizatorice, astfel: 
 ca urmare promulgării Hotărârii de Guvern nr. 1019/2018, a procedurii de preluare de 

către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială a personalului/posturilor cu 
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atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la 
direcțiile de asistență socială și protecția copilului județene precum și protocolul 
constatator al preluării personalului/ posturilor; 

 ca urmare a modificării standardelor minime obligatorii aplicabile serviciilor sociale au 
fost modificate structurile de personal ale serviciilor sociale asfel încât acestea să respecte 
prevederile standardelor; 

 ca urmre a promovării personalului; 
 ca urmare a înființării/desființării unor servicii sociale (în cadrul Complexului de Servicii 

„Măgura“ Codlea au fost desființate serviciile sociale CP ”Aurora” și CP ”Albina” și 
înființat CPRU pentru Victimele Violenței Domestice, în cadrul CS ”Cristian” a fost 
înființat serviciul social de urgență ”Telefonul Copilului”, în cadrul CS Brădet a fost 
înființat serviciul social CTF ”Gabriela”, au fost desființate Complexul de Servicii Hărman 
și Centrul de zi „Rază de lumină“ Brașov, serviciile sociale componente fiind reorganizate 
în structura altor complexe de servicii existente); 

 ca urmare a propunerii SMRU de aprobare a salariilor și sporurilor pentru personalul din 
aparatul de specialitate conf. L. 153/2017, art. 11. 

IV. Stabilire drepturi 
Angajațiilor DGASPC Brașov le-au fost stabilite drepturile salariale în două moduri : 

 pentru aparatul de specialitate, drepturile de natură salarială (salariul de bază + spor 
acordat pentru condiții de muncă) au fost stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean, 
sporul acordat fiind în procent de 15 %   

 pentru serviciile sociale au fost stabilite în baza L. 153/2017 iar sporurile acordate pentru 
condiții deosebite de muncă în baza HG 153/2018 acestea fiind în procent de 15%, 25% și 
50 % în funcție de tipul serviciului social în care personalul își desfășoară activitatea. 
De asemenea, angajații serviciilor sociale beneficiază de spor pentru munca prestată pe 

timpul nopții și spor de 100% pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele în 
care nu se lucrează în mod normal (sărbători legale).  

Totodată, indiferent de categoria de personal, toți angajații beneficiază de norma de hrană. 
V. Activități administrative 

Activitatea Serviciului Resurse Umane s-a concretizat şi în rezolvarea, până la sfârşitul 
lunii decembrie 2019, a unui volum de peste 10.000 documente aflate în atentia Serviciului, care 
cuprind: 
 109 contracte individuale de muncă şi aprox. 1000 de acte adiţionale la CIM,   
 referate în vederea întocmirii actelor administrative de modificare a raporturilor de 

serviciu pentru funcționarii publici, solicitări ale angajatilor, adeverinte etc,  
 răspunsuri la diverse solicitări privind clarificări ale unor aspecte legale, atât din partea 

angajaţilor din cadrul aparatului propriu, centrelor de plasament din subordine, Serviciului 
Juridic Contencios (ca urmare a diverselor litigii) sau din exteriorul instituţiei; 

 întocmirea statelor de funcţii şi de personal pentru un număr de 1128 posturi;  
 gestiunea dosarelor de personal pentru un număr mediu de 850 de angajaţi;  
 întocmirea de statistici lunare, trimestiale, anuale privind resursa umană a instituției; 
 organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante funcţii publice posturi 

contractuale;   
 acordarea de consiliere de specialitate zilnic tuturor serviciilor şi persoanelor care ni se 

adresează fie personal, fie telefonic; 
 evaluare psihologică a personalului contractual din cadrul centrelor de 

plasament/complexurilor de servicii/, a asistenților maternali precum și în vederea 
recrutării personalului. 

 transmiterea declaratiilor de avere la ANI pentru un număr de aproximativ 150 de 
funcționari publici și raportarea modificărilor survenite în cazul raportului de serviciu al 
funcționarului public în portalul ANFP. 
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 reevaluarea acordării sporurilor pentru condiții deosebite de muncă pentru personalul 
administrativ al serviciilor sociale atât la fața locului cu ajutorul medicului de medicina 
muncii numit de DSP Brașov cât și prin studierea legislației, corespondența cu diversele 
instituții, emiterea de noi acte administrative, modificarea regulamentului de acordare a 
sporurilor; 

 revizuirea unor vechi proceduri precum și formalizarea altor proceduri noi: procedura 
privind recrutarea de personal, procedura privind întocmirea adeverințelor, procedura 
privind Consilierea Etică a personalului precum și elaborarea unui nou Cod Etic, 
Procedura prvind Gestionarea Dosarelor Profesionale, privind gestionarea cererilor de 
concediu, privind întocmirea graficelor de lucru și a pontajelor, etc. 

 implementarea măsurilor trasate cu ocazia celor 5 misiuni de auditare a Serviciului 
Managementul Resurselor Umane cu următoarele teme: ”Administrarea şi gestionarea 
personalului din cadrul DGASPC”, ”Verificarea respectării prevederilor legale privind 
acordarea sporului de continuitate”;  ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 
2019”, ”Gestionarea resurselor umane și plata salariilor la DGASPC Brașov” ( audit al CJ 
Brașov) precum și Misiunea de verificare a modului de organizare a concursurilor;  

 întocmirea caietelor de sarcini pentru cotractarea de servicii de medicina muncii, de 
protecșia muncii, de achizitie mentenanță softwar, de achiziții vouchere de vacanță; 

 implicarea activă în închieierea contractului colectiv de muncă la nivelul DGASPC Brașov 
și a ROI; 

 elaborarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță și Regulamentul de 
acordare a sporurilor pentru condiții de muncă 

 gestionarea evaluărilor personalului, realizată în conformitate cu prevederile Legii 
153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

 
3. Dificultăți întâmpinate în realizarea atribuțiilor din competența materială a 

structurii, aspecte problematice 
Problemele cu care s-a confruntat Serviciul Managementul Resurselor Umane în anul 

2019 au fost, în principal, de natură logistică, respectiv de natură legislativă. Astfel, principalul 
obstacol în derularea activității l-au constituit multiplele modificări apărute în domeniul legislației 
cu privire la salarizarea personalului, acordarea sporurilor, gestionarea funcțiilor publice, precum 
și calitatea legislației (norme, hotărâri, legi neclare care nu se pot corobora din cauza 
multitudinii acestora). La aceste probleme ridicate de paleta largă de acte normative aplicate 
domeniului salarizării și necorelate între ele, se adaugă aplicația software existentă, care pe partea 
de resurse umane a condus la întârzieri cu privire la generarea actelor care modificau contractele 
de muncă, la erori de calcul și, în general, la desfășurarea greoaie a activității în cadrul serviciului. 
 

4. Propuneri pentru rezolvarea situaţiilor deosebite 
Pentru eficientizarea activității, este necesară o reevaluare a procedurilor aplicabile la 

nivelul Serviciului, astfel încât să identifice activitățile pentru care este nevoie de elaborarea unor 
proceduri operaționale noi, sau doar de completare/modificare a celor existente. 

De asemenea, o propunere imperios necesară pentru rezolvarea situațiilor deosebite în 
cadrul serviciului, ar fi îmbunătățirea programului software existent sau, în condițiile în care se va 
ajunge la concluzia că acest lucru nu este posibil, chiar înlocuirea acestuia cu un program destinat 
managementului resurselor umane. Precizăm faptul că programul pe care il deținem în prezent nu 
este un program de gestiune a resurselor umane, ci un program de contabilitate și calcul salarial 
mai degrabă, fiind extrem de greu de utilizat și nu satisface nici 20% din nevoile pe care le avem 
la nivelul structurii privind gestiunea resurselor.  

 
 

 



13  

 

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  

I. În domeniul Managementului Calității serviciilor sociale 
Pe parcursul anului 2019, Serviciul MCSP a colaborat cu centrele/serviciile din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Braşov în vederea respectării standardelor minime de calitate. Astfel, au fost 
elaborate adrese pentru aducerea la cunoştinţă a modificării standardelor minime de calitate 
privind serviciile sociale, a vizitelor în teren ale inspectorilor sociali din cadrul AJPIS Braşov şi, 
totodată solicitarea privind îndepinirea standardelor minime de calitate. De asemenea, au fost 
întocmite adrese pentru aducerea la cunoştinţă a Rapoartelor de evaluare/monitorizare sau a 
Proceselor verbale de control cu recomandările/măsurile dispuse de către ispectorii din cadrul 
AJPIS Braşov şi cu solicitarea de răspuns în termenele prevăzute. S-a colaborat în permanenţă cu 
AJPIS, în vederea transmiterii modului de implementare a măsurilor dispuse, în conformitate cu 
răspunsurile primite de la structurile de specialitate. Se monitorizează serviciile sociale în vederea 
respectării standardelor minime de calitate, fiecare serviciu este vizitat ori de câte ori este necesar. 
În acest sens, în anul 2019, au fost întocmite aproximativ 200 de adrese. 

II. În domeniul acreditărilor furnizorului/serviciilor sociale 
La data de 31.12.2019, situaţia licenţelor de funcţionare a serviciilor D.G.A.S.P.C. Braşov 

era următoarea: 

Nr. 
crt. Denumire serviciu social 

Nr./Dată 
HCJ de 

înființare a 
Serviciului 

Social 

Stadiu licențiere Serie/Nr. 
Licență de 
funcționare 

Acțiuni de 
întreprins 
în vederea 
licențierii 

Licență 
definitivă 

Licență 
provizorie 

Fără 
licență 

1. 

Centrul de Plasament 
”Casa Maria” din 

cadrul Complexului de 
Servicii Făgăraș 

Nr. 
114/07.09. 

1998 
X - - Seria LF Nr. 

0001530 - 

2. 

Centrul de Plasament 
”Floare de Colț” din 

cadrul Complexului de 
Servicii Făgăraș 

Nr. 
15/24.08. 

2000 
 

X - - Seria LF Nr. 
0001531 - 

3. Centrul de Plasament 
Dacia 

Nr. 
114/07.09. 

1998 
X - - Seria LF Nr. 

0001537 - 

4. Centrul de Plasament 
”Casa Ioana” Rupea 

Nr. 
114/07.09. 

1998 
- X - 

Nr. 
1007/25.09. 

2019 
- 

5. 

Centrul de Primire în 
Regim de Urgență 

”Domino” din cadrul 
Complexului de Servicii 

”Măgura” Codlea 

Nr. 
233/08.06. 

2011 
X - - Seria LF Nr. 

0000028 - 
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6. 

Centrul de Plasament 
pentru Copilul cu 
Handicap Sever 

”Speranța” din cadrul 
Complexului de Servicii 

”Măgura” Codlea 

Nr. 
233/08.06. 

2011 
X - - Seria LF Nr. 

0000024 - 

7. 

Centrul de Plasament 
”Alice” din cadrul 

Complexului de Servicii 
”Măgura” Codlea 

Nr. 
212/26.06. 

2015 
- X - 

Nr. 
1009/25.09. 

2019 
- 

8. 

Centrul de Primire în 
Regim de Urgență 
pentru Victimele 

Violenței Domestice 
din cadrul Complexului 
de Servicii ”Măgura” 

Codlea 

 - - X -  

9. 

Casa de Tip Familial 
”Dale” din cadrul 

Complexului de Servicii 
Săcele 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
X - - Seria LF Nr. 

0008370 - 

10. 

Casa de Tip Familial 
”Chip” din cadrul 

Complexului de Servicii 
Săcele 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
- X - 

Nr. 
1008/25.09. 

2019 
- 

11. 
Centrul de Plasament 

”Sfîntul Stelian” 
Ghimbav 

Nr. 
233/08.06. 

2011 
X - - Seria LF Nr. 

0001530 - 

12. 

Centrul de Recuperare 
”Micul Prinț” – 

Complexul de Servicii 
Cristian Brașov 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
X - - Seria LF Nr. 

0001527 - 

13. 
Centrul de Zi ”Casa 

Soarelui” -  Complexul 
de Servicii Cristian Brașov 

Nr. 
170/01.06. 

2006 
X - - Seria LF Nr. 

0005475 - 

14. 
Centrul de Zi pentru 
Copii cu Dizabilități 
”Rază de Lumină” 

Nr. 
23/05.07. 

2016 
- X - 

Nr. 
1040/16.10. 

2019 
- 

15. 
Casa de Tip Familial 

”Sf. Maria” - Complexul 
de Servicii Piatra Craiului 

Nr. 
385/09.12. 

2002 
X - - Seria LF Nr. 

000690 - 

16. 
Casa de Tip Familial 
”Bambi” - Complexul 

de Servicii Piatra Craiului 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
- X - 

Nr. 
994/20.09. 

2019 
- 

17. 

Casa de Tip Familial 
”Brebenel” - 

Complexul de Servicii 
Piatra Craiului 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
- X - 

Nr. 
993/20.09. 

2019 
- 

18. 
Casa de Tip Familial 
”Lizuca” - Complexul 
de Servicii Tărlungeni 

Nr. 
121/01.06. 

2006 
- X - 

Nr. 
995/20.09. 

2019 
- 

19. 
Casa de Tip Familial 

”Patrocle” - Complexul 
de Servicii Tărlungeni 

Nr. 
121/01.06. 

2006 
- X - 

Nr. 
996/20.09. 

2019 
- 
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20. 
Casa de Tip Familial 
”Buburuza” - Complex 
de Servicii Tărlungeni 

Nr. 
233/08.06. 

2011 
- X - 

Nr. 
997/20.09. 

2019 
- 

21. 
Casa de Tip Familial 
”Daniel” - Complexul 
de Servicii Tărlungeni 

Nr. 
251/20.06. 

2019 
- X - 

Nr. 
1005/25.09. 

2019 
- 

22. 
Locuința Protejată 

”Casa Adrian” - 
Complex Servicii 

Tărlungeni 

Nr. 
321/29.08. 

2019 
- - X - - 

23. 
Casa de Tip Familial 

”Greierașul” - Complex 
de Servicii Tărlungeni 

Nr. 
233/08.06. 

2011 
X - - Seria LF Nr. 

000735 - 

24. 
Casa de Tip Familial 
”Donald” - Complexul 

de Servicii Săcele 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
- X - 

Nr. 
992/20.09. 

2019 
- 

25. 
Casa de Tip Familial 

”Peter Pan” - Complex 
de Servicii Săcele 

Nr. 
253/05.07. 

2005 
- X - 

Nr. 
1006/25.09. 

2019 
- 

26. 

Locuința Maxim 
Protejată ”Casa 

Irlanda” - Complexul 
de Servicii Piatra Craiului 

Nr. 
320/29.08. 

2019 
X - - Seria LF Nr. 

0005493 - 

27. 

Locuința Maxim 
Protejată ”Sf. Patrick” 
- Complexul de Servicii 

Piatra Craiului 

Nr. 
318/29.08. 

2019 
- - X -  

28. 

Centrul de Recuperare 
pentru Copilul cu 

Handicap - Complexul 
de Servicii Brădet 

Nr. 
110/18.03. 

2015 
X - - Seria LF Nr. 

000691 - 

29. 

Centrul de Plasament 
”Ghiocelul” - 

Complexul de Servicii 
Brădet  

Nr. 
15/24.08. 

2000 
- X - 

Nr. 
1025/07.10. 

2019 
- 

30. 

Locuința Maxim 
Protejată ”Casa Chris” 
- Complexul de Servicii 

Brădet 

Nr. 
319/29.08. 

2019 
- - X - - 

31. 
Casa de Tip Familial 

”Gabriela” - Complexul 
de Servicii Brădet 

Nr. 
252/20.06. 

2019 
- X - 

Nr. 
1026/07.10. 

2019 
 

32. 
Centrul Maternal ”Casa 

Mamei” - Complex de 
Servicii Săcele 

Nr. 
212/20.06. 

2019 
X - - Seria LF Nr. 

000539 - 

33. 
Centrul de Îngrijire și 
Asistență ”Sf. Anton” - 
Complex Servicii Timiș 

Nr. 
430/31.10. 

2019 
X - - Seria LF Nr. 

0008032 - 

34. 

Centrul de Îngrijire și 
Asistență ”Timișul De 
Sus” - Complex Servicii 

Timiș 

Nr. 
429/31.10. 

2019 
- - X - - 

35. 
Centrul de Îngrijire și 

Asistență ”Sf. 
Gheorghe” Victoria 

Nr. 
178/23.04. 

2019 
- X - 

Nr. 
756/11.10. 

2019 
- 
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36. 

Centrul de Abilitare  și 
Reabilitare  ”Canaan” 
Șercaia, serviciu social 
cu personalitate juridică 

Nr. 
22/05.07. 

2016 
- - X - - 

37. 

Căminul pentru 
Persoane Vărstnice 

”Castanul” Victoria, 
serviciu social cu 

personalitate juridică 

Nr. 
72/02.09. 

2008 
- - - Seria LF Nr. 

0005486 - 

 
Ca urmare a apariției noilor standarde de calitate, dosarele următoarelor servicii sociale: 

LMP ”Casa Irlanda”, LMP ”Sf. Patrick”, LMP ”Casa Chris”, LmP ”Casa Adrian”, CIA 
”Timișul de Sus” au fost trimise la A.N.P.D. în vederea obținerii licențelor de funcționare 
provizorii; 

Dosarul serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele 
Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea este în lucru în 
vederea depunerii lui la ANES pentru obținerea licenței de funcționare provizorie; 

Dosarul serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare ”Canaan” Șercaia a fost 
trimis la ANPD în vederea obținerii avizului de funcționare, pentru ca ulterior să fie trimis la 
ANDPDCA, în vederea obținerii licenței de funcționare provizorie; 

Telefonul Copilului, care funcționează în cadrul Centrului de Recuperare ”Micul 
Prinț”+Echipa Mobilă urmează să fie licențiat, dosarul serviciului social fiind în lucru, în vederea 
trimiterii lui la ANDPDCA; 

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale urmează să fie reorganizat pentru a 
îl putea licenția, conform Ordinului nr. 27/2019 

III. În domeniul Controlului intern 
Pe segmentul de management al calității, în anul 2019 a fost revizuită componenţa 

Comisiei de Monitorizare, conform Ordinului nr. 600/2018, a fost elaborat Programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial – 2019 și a fost elaborat Registrul Riscurilor - 
2019. Au fost organizate întâlniri periodice ale Comisiei de Monitorizare, au fost elaborate şi 
revizuite proceduri, au fost colectate şi centralizate documente privind stadiul implementării 
standardelor de control intern managerial, fiind analizate şi centralizate toate documentele 
întocmite la nivelul compartimentelor D.G.A.S.P.C. Braşov cu privire la sistemul de control intern 
managerial (chestionarul de 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). Au fost transmise către Consiliul Judeţean 
Braşov, situaţiile centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control 
intern managerial la nivelul D.G.A.S.P.C. Braşov. (situația procedurilor la data de 31.12.2019 
este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul raport de activitate) 

IV. 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 D.G.A.S.P.C. 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, auditurile neputând fi 
realizate doar 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. Prin adresele nr. 596/08.01.2014, 75653/14.12.2015, 84385/22.11.2016, 
47782/23.11.2017 şi 729/21.11.2018, au fost transmise Serviciului Resurse Umane necesităţile de 
formare profesională identificate, acestea cuprinzând calificarea/specializare/perfecţionarea în 
domeniul mai sus menţionat. Încă din anul 2017, a fost întocmit un referat pentru întreprinderea 
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demersurilor în vederea participării personalului din cadrul Serviciului Managementul Calităţii, 
Strategii, Programe şi Relaţia cu ONG la următoarele cursuri: 
 Auditor pentru sistemele de management integrat calitate şi mediu-Tranziţia la SR 

EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 – Cicorschi Răzvan, Hanganu Cristina, 
Popa Laura, Tothpal Iren şi Zlatariu Diana; 

 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 – Pescaru Monica 
Prin referatul nr. 41365/05.06.2019, am solicitat din nou întreprinderea demersurilor 

pentru participarea personalului MCSP la aceste cursuri, referat aprobat de către Directorul 
General. Prin adresa nr. 60433/20.08.2019, Serviciul Achiziţii Publice ne-a solicitat o clarificare 
referitoare la aceste cursuri, iar prin adresa nr. 65853/09.09.2019, am răspuns acestei solicitări. 
Până în prezent, nu am participat la cursuri şi nu cunoaştem soluţionarea acestui referat. 

În luna mai 2019, la nivelul D.G.A.S.P.C. Braşov a avut loc auditul de supraveghere a 
sistemului de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 
şi ISO 14001:2015, în urma căruia a fost identificată ca oportunitate de îmbunătăţire, „asigurarea 
competenţelor de audit pentru personalul Serviciului Managementul Calităţii, Strategii, 
Programe, Proiecte şi Relaţia cu ONG, astfel încât să se eficientizeze activitatea de audit intern 
calitate şi activitatea de monitorizare aferentă standardelor de calitate asistenţă socială şi 
protecţia copilului.”   

V. În domeniul Strategiilor, programelor și proiectelor din aria de asistență socială 
În domeniul strategiilor, programelor și proiectelor, în anul 2019, Serviciul Managementul 
Calităţii, Strategii, Programe şi Relaţia cu ONG a elaborat Planul anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Braşov pentru anul 
2020, în concordanţă cu Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2023 şi cu 
nevoile identificate, care a fost transmis spre avizare comisiei judeţene de incluziune socială, şi, 
spre aprobare, Consiliului Judeţean Braşov. În vederea fundamentării acestuia, Serviciul MCSP a 
organizat, în data de 04.12.2019, o întîlnire cu reprezentanţii furnizorilor de servicii sociale din 
judeţul Braşov. 
 a)Proiecte în derulare: 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în calitate de lider, 
implementează, proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilităţi care 
părăsesc sistemul de protecţie specială a copilului (patru locuinţe protejate şi un centru de zi) la 
nivelul judeţului Braşov”,  în cadrul PIN 2 – Programul de Interes Naţional ” Înfiinţarea de 
servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protectie 
socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”. Bugetul total 
proiectului este de 2.485.599 lei din care 248.560 lei (10%) este contribuţia proprie. De asemenea, 
cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare a proiectului, care trebuie suportate de 
către D.G.A.S.P.C. Braşov, sunt în cuantum de 125.023,35 lei. Menţionăm că s-a emis Hotărârea 
CJ nr. 53/20.02.2019, privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Braşov în proiect şi aprobarea 
contribuţiei financiare proprii a D.G.A.S.P.C. Braşov, în cuantum de 255,30 lei, precum şi 
suportarea cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a 
proiectului şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii. Totodată, pentru atingerea 
obiectivelor propuse prin acest proiect, s-a aprobat darea în administrare a imobilului – 
apartament nr. 1 şi a terenului aferent acestuia, în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi, conform Hot. CJ nr. 54/20.02.2019.  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în calitate de lider, 
implementează, proiectul “Înfiinţarea Centrului de Criză „Phoenix” Braşov”, în cadrul PIN 6 – 
Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi din comunitate”. A fost semnată Convenţia de finanţare nerambursabilă, înregistrată la 
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D.G.A.S.P.C. Braşov cu nr. 95136/16.12.2019, la ANPD cu nr. 97/07.01.2020 și Actul adițional 
nr.1 la Convenţia de finanţare nerambursabilă nr. 97/07.01.2020. Bugetul total proiectului este de 
551.960 lei din care 55.196 lei (10%) este contribuţia proprie. Menţionăm că s-a emis Hotărârea 
Consiliului Judeţean Braşov nr. 485/28.11.2019 privind aprobarea participării Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov în Programul de Interes Naţional “Înfiinţarea de 
servicii sociale de tip centre de zi, centre respire/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizsbilităţi”, în vederea înfiinţării Centrului de Criză 
Phoenix; 

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

lider, omplementează 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, 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. Bugetul total al proiectului este de 2.657.162.612,32 lei din care bugetul ANPDCA 
este 206.928.115,03, diferenţa reprezintă bugetele DGASPC-urilor. Buget total DGASPC Braşov 
– 28.664.074,73 lei din care 573.288,73 (2%) este contribuţia proprie. În prezent, proiectul este în 
implementare. 

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, implementează, în 
calitate de lider, în parteneriat cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
Proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – 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 domestic (cod serviciu social 8790 
CR-VD-III). Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a alocat fiecărui 
partener o sumă nerambursabilă pentru a contribui la realizarea proiectului, în cuantum de 
1137171,60 lei. Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului, aşa 
cum este precizat în cererea de finanţare şi în prezentul Acord, respectiv 22743,43 lei (0,045% 
valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului). A fost înființată Locuința Protejată Venus în 
cadrul Complexului de Servicii Măgura Codlea începând cu data de 01.03.2020 – locație secretă 
pentru public, şi serviciile integrate complementare -  grup de suport și cabinet de consiliere 
vocațională - în cadrul Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale. În 
prezent, proiectul este în implementare. 

Sunt în derulare activităţile pentru realizarea obiectivului de investiţii - construirea 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 CJ BV prin 
Hot. nr. 218/26.05.2017. 

c)Proiecte depuse pentru obținere de finanțare în anul 2019: 
A fost depus proiectul  „COPIII ŞI TINERII NOŞTRI MAI APROAPE DE 

COMUNITATE” prin apelul de proiecte POCU 2014 – 2020 Axa prioritară 4 „Incluziunea 
social şi combaterea sărăciei”, Obiectiv tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei şi a oricărei formă de discriminare”,  prioritatea de investiţii 9.iv – “Creșterea accesului 
la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale 
de interes general”. Bugetul total al proiectului este de 5.821.420,12 ron din care 116.428,47 ron 
(2%) este contribuţia proprie. Proiectul a fost declarat admis în luna martie 2020.  
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VI. În domeniul Relaţiei cu ONG 
În prezent, D.G.A.S.P.C. Braşov are numeroase colaborări cu fundaţii şi asociaţii, din care 

amintim: 
 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) 

 Convenţie de asociere privind construirea unei case de tip familial în incinta CS 
Brădet 

 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 

 Colegiulul Cheltenham College Marea Britanie  
 Organizarea unor activităţi destinate copiilor din CRS Brădet 

 Asociaţia Episcop Vasile Coman Braşov  
 Convenţie de asociere privind construirea unei locuinţe protejate în incinta CS 

Brădet 
 Fundatia Hope Homes for Children România 

 Prevenirea instituţionalizării copilului şi a separării lui de familie 
 Reintergrarea în familiile naturale sau extinse a copiilor instituţionalizaţi 

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, etc. 
- Asociatia Lindenfeld 
- Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov  
- Asociația Aici pentru Tine  
- Asociația Catharsis  
- 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 

O persoană din cadrul Serviciului Managementul Calităţii, Strategii, Programe, Proiecte şi 
Relaţia cu ONG are şi atribuţii privind traducerea adecvată în/şi din limba engleza a 
corespondenţei instituţiei, însotirea delegaţiilor care au nevoie de translator din limba engleză în 
limba română. 
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Pe tot parcursul anului 2019, toţi angajaţii Serviciului MCSP au studiat şi analizat 
legislaţia privind strategiile naţionale, acreditarea serviciilor sociale, programele de acordare a 
finanţărilor nerambursabile, managementul calităţii serviciilor sociale, controlul intern 
managerial, etc. Personalul din cadrul Serviciului MCSP a participat la diverse întâlniri, 
conferinţe organizate de entităţi abilitate, cu diferite teme în domeniul asistenţei sociale, 
serviciilor sociale, proiecte, strategii, programe, etc.  

În anul 2019, personalul MCSP a participat la cursuri de formare şi perfecţionare 
profesională: 
 «Proiecte cu finanţare externă. Scrierea, managementul şi derularea proiectelor. 

Oportunităţi şi provocări ale echipei de proiect »  - 5 persoane; 
 «Controlul intern managerial şi managementul calităţii. Abordări practice pentru 

sectorul public »  - 1 persoană. 
 

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

 Elaborare plan anual de acţiune 2020 – 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 D.G.A.S.P.C. Braşov – probleme cu neprezentarea unor documente sau 
prezentarea documentelor neconforme şi, totodată retragerea licenţelor provizorii pentru 
neîndeplinirea standardelor minime – ceea ce a dus la neîndeplinirea obiectivelor privind 
licenţierea tuturor serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Braşov. 

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

 Elaborarea programelor/Scrierea şi implementarea proiectelor în ceea ce priveşte 
dezvoltarea serviciilor sociale – colaborarea dificilă cu serviciile din cadrul DGASPC 
Braşov în ceea ce priveşte scrierea şi complementarea proiectelor, 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 caiete de sarcini pentru 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. 

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

 
4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
I. Propuneri pentru rezolvarea situațiilor deosebite 
 obţinerea calificării de auditor intern ISO a întregului personal din cadrul Serviciului 

Managementul Calităţii, Strategii, Programe; 
 participarea la cursuri privind controlul intern managerial a întregului personal din cadrul 

Serviciului Managementul Calităţii, Strategii, Programe şi a tuturor responsabililor de 
structuri din cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov; 

 asigurarea colaborării personalului din cadrul Serviciului MCSP cu personalul specializat 
şi/sau perfecţionat în domeniul financiar contabil, tehnic şi în cel al achiziţiilor publice 
privind scrierea şi implementarea proiectelor. 
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II. Propunerile de proiecte privind centrele de plasament incluse în lista centrelor 
eligibile pentru închidere şi care au fost cuprinse în Planul anual de acţiune pentru 
anul 2020: 

În lista centrelor eligibile pentru închidere se regăsesc mai multe centre de plasament care 
funcţionează în subordinea D.G.A.S.P.C. Braşov:  
 Centrul de Plasament “Ghiocelul” Brădet 
 Centrul de Reabilitare Şcolară “ Floare de Colţ” Făgăraş 
 Centrul de Plasament “Alice” Codlea 
 Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranţa” Codlea 
 Centrul de Plasament ”Casa Maria” Făgăraş 
 Centrul de Plasament “Casa Ioana” Rupea 
 Centrul de Plasament Dacia 
 Centrul “Sfântul Stelian” Ghimbav 

Conform Minutei nr. 90454/28.11.2019, încheiată ca urmare a întâlnirii reprezentanţilor 
D.G.A.S.P.C. Braşov , în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Brașov pentru anul 2020, s-au propus 
următoarele măsuri: 

1. Centrul de Plasament “Ghiocelul” Brădet – s-a propus închiderea centrului de 
plasament prin resurse proprii sau alte resurse. Întrucât nu s-au stabilit detalii concrete, nu se 
poate realiza o estimare de buget privind costurile pentru anul 2020. 

2. Centrul de Reabilitare Şcolară “Floare de Colţ” Făgăraş – s-a propus închiderea 
centrului de plasament şi construirea a 2 case de tip familial în localitatea Făgăraş, prin resurse 
proprii sau alte resurse (ONG).  Menţionăm că în 2019, a fost prins în lista de investiţii, la poziţia 
4 – “SF pentru construirea a 2 case de tip familial în municipiul Făgăraş” - 55 000 lei. Având 
în vedere că situaţia juridică a terenului pe care se intenţiona realizarea acestui obiectiv nu a fost 
clarificată, nu a fost posibilă demararea procedurilor privind achiziţia acestor servicii în anul 
2019. Ca urmare, solicităm includerea acestei sume în lista de investiţii pentru anul 2020. 
Menţionăm că a fost transmis către Serviciul Achiziţii referatul de necessitate pentru a fi cuprins 
în PAAP 2020. 

3. Centrul de Plasament “Alice” Codlea – s-a propus închiderea centrului de plasament 
şi construirea a 2 case de tip familial în localitatea Codlea, prin parteneriat cu ONG. Menţionăm 
că, în anul 2019, a fost cuprins în lista de investiţii, la poziţia 6 – “SF pentru construirea a 2 
case de tip familial în oraşul Codlea” - 75 000 ron. Au fost achiziționate serviciile pentru 
întocmirea documentaţiei SF, aceasta fiind finalizată în luna decembrie 2019. Întrucât nu s-au 
stabilit detalii concrete pentru executarea lucrărilor de construire a celor două case, şi nici sursa de 
finanţare, nu se poate realiza o estimare de buget privind costurile pentru anul 2020. 

4. Centrul pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranţa” Codlea – s-a propus 
închiderea centrului de plasament prin parteneriat cu ONG. Întrucât nu s-au stabilit detalii 
concrete, nu se poate realiza o estimare de buget privind costurile pentru anul 2020. 

5. Centrul de Plasament ”Casa Maria” Făgăraş – s-a propus închiderea centrului de 
plasament şi înfiinţarea a 2 case de tip familial prin recompartimentarea clădirii în care 
funcţionează în prezent, prin resurse proprii sau alte resurse. Întrucât nu s-au stabilit detalii 
concrete şi nu a fost elaborat un deviz estimativ de lucrări, nu se poate realiza o estimare de buget 
privind costurile pentru anul 2020. 

6. Centrul de Plasament “Casa Ioana” Rupea – s-a propus închiderea centrului de 
plasament şi înfiinţarea a 2 case de tip familial prin recompartimentarea clădirii în care, în prezent 
funcţionează CP Sf. Stelian Ghimbav, prin resurse proprii sau alte resurse. Întrucât nu s-au stabilit 
detalii concrete şi nu a fost elaborat un deviz estimativ de lucrări, nu se poate realiza o estimare de 
buget privind costurile pentru anul 2020. 

7. Centrul de Plasament Dacia –  s-a propus închiderea centrului de plasament şi 
construirea a 2 case de tip familial în localitatea Victoria şi înfiinţarea unui Centru pentru 
Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă, prin accesarea fondurilor nerambursabile. 
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Menţionăm că, în anul 2019, a fost cuprins în lista de investiţii, la poziţia 10 – 
“SF+DTAC+PT/DE pentru construirea a 2 case de tip familial în oraşul Victoria” – 75000 
ron şi la poziţia 11 – “DALI pentru 1 centru DVI în oraşul Victoria” – 35000 ron. Au fost 
achiziționate serviciile pentru întocmirea documentaţiei SF+DTAC+PT/DE, aceasta fiind, în 
prezent în lucru, fiind finalizate în luna decembrie 2019. După atribuirea contractului de prestări 
servicii şi semnarea contractului de achiziţie publică cu societatea Atlas Consulting & Project, a 
fost emis certificatul de urbanism nr. 36/27.09.2019, care prevede elaborarea unui Plan Urbanistic 
Zonal, fără de care nu se poate finaliza obiectivul de investiţii „Documentaţie SF+DTAC+PT/DE 
pentru construirea a 2 case de tip familial în oraşul Victoria”. Având în vedere că elaborarea unui 
Plan Urbanistic Zonal reprezintă un alt obiectiv de investiţii, este necesară cuprinderea acestuia 
în lista de investiţii pentru anul 2020, pentru care am primit o estimare de la SC Atlas Consulting 
& Project în valoare de 45.000 ron. Documentaţia SF+DTAC+PT/DE pentru construirea a 2 case 
de tip familial în oraşul Victoria a fost predată în luna decembrie 2019. De asemenea, pentru 
obiectivul de investiţii “DALI pentru 1 centru DVI în oraşul Victoria” au fost demarate 
procedurile pentru achiziţia serviciilor de proiectare, însă nu a fost admis niciun ofertant. 
Procedura de achiziţie va fi reluată. Având în vedere că acest obiectiv de investiţii nu a fost 
realizat, suma aferentă acestuia (35.000 ron) va trebui reportată pentru anul 2020. Întrucât nu au 
fost finalizate SF şi DALI, nu avem date concrete pentru executarea lucrărilor de construire a 
celor două case şi reabilitarea centrului, ca urmare, nu se poate realiza o estimare de buget privind 
costurile pentru anul 2020. Menţionăm că pentru executarea lucrărilor de construire a celor două 
case şi reabilitarea centrului DVI intenţionăm să accesăm fonduri nerambursabile prin apelul de 
proiecte POR 2014 – 2020 Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, 
Obiectiv specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grupul vulnerabil 
copii (P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C), în cazul în care acest apel se va redeschide. 

8. Centrul “Sfântul Stelian” Ghimbav – s-a propus relocarea beneficiarilor centrului de 
plasament la Brădet prin recompartimentarea clădirii în care, în prezent funcţionează CP 
Ghiocelul, prin resurse proprii sau alte resurse. Întrucât nu s-au stabilit detalii concrete şi nu a fost 
elaborat un deviz estimativ de lucrări, nu se poate realiza o estimare de buget privind costurile 
pentru anul 2020. 

9. Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, în parteneriat cu alte ONG şi cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov au demarat procedurile 
vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare Locală cu 
finanțare în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Acest proiect vizează 
implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și excluziunii sociale și care să 
contribuie la creșterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum și la creșterea 
nivelului de satisfacție ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii. Se va desfăşura în 
localităţile Racoş şi Mateiaş din judeţul Braşov. 
Termenul de depunere a cererii de finanţare este 28.02.2020. 

10. Asociaţia de Servicii Sociale SCUT Braşov a înaintat către D.G.A.S.P.C. Braşov 
propunerea de parteneriat pentru Proiectul “Prima camera – Instrumente inovative pentru 
integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie special, aferent AP4/PI 
9.iv OS 4.12 şi OS 4.13, care şi-a exprimat acordul de principiu pentru participarea în acest 
proiect. 

 
 

D. SERVICIUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII PUBLICE ȘI 
EVALUARE INIȚIALĂ  

 
1. Structura de personal 

Conform organigramei, Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare 
Inițială (SCRRPEI) are în structura sa 8 posturi, din care 1 post conducere șef serviciu funcție 
publică, 6 posturi de execuție funcție publică (1 consilier juridic, 1 consilier superior, 1 consilier 
asistent și 3 referenți) și 1 post de execuție personal contractual. În decursul anului 2019, postul de 



23  

 

șef serviciu a fost ocupat temporar, prin delegație, el fiind ocupat prin concurs în luna mai. În 
2019, Serviciul a lucrat cu doar 6 posturi ocupate de titulari. În intervalul ianuarie-noiembrie 
2019, o persoană din cadrul Serviciului a fost delegată să exercite atribuții într-o altă structură, 
pentru evitarea stării de incompatibilitate, iar în perioada mai-noiembrie 2019, un post de consilier 
superior a fost vacant. 

În această perioadă, pentru suplinirea personalului lipsă, au fost delegate să desfășoare 
activități specifice două persoane, funcționari publici, una în perioada ianuarie-mai, cea de a doua 
în perioada august-decembrie. 

Începând cu data de 01.12.2019, structura organizatorică inițială a SCRRPEI a suferit 
modificări, conform HCJ 456/31.10.2019, după cum urmează:  

 un post de consilier superior a fost transformat în post de referent, fiind ocupat prin 
mutare definitivă a unui funcționar public din cadrul Serviciului Evaluare Prestații 
și Beneficii de Asistență Socială 

 un post de referent s-a vacantat până la data de 03.01.2020, ca urmare a mutării 
definitive a titularului în cadrul Serviciului Evaluare Prestații și Beneficii de 
Asistență Socială 

 postul de consilier superior, vacantat ca urmare a mutării definitive a titularului în 
cadrul Compartimentului Expert Egalitate de Șanse, a fost ocupat prin detașarea 
unui funcționar public din cadrul Consiliului Județean Brașov. 
 

2. Activităţi desfăşurate  
 

a) Segmentul de Registratură, corespondență și difuzare dispoziții de director 
La nivelul acestei structuri a fost stabilit pentru anul 2019 indicatorul „Reducerea cu cel 

puțin 30% a perioadei scurse de la momentul depunerii unui document la Registratură, spre 
înregistrare și cel al revenirii documentului la structura emitentă“. Acest indicator a fost atins în 
proporție de 80% prin reorganizarea atribuțiilor fiecărui angajat care desfășoară activități de 
registratură. Așadar toate documentele manipulate pe segmentul de registratură ajunse la 
SCRRPEI până la ora 14.00 a fost repartizate în aceeași zi. Diferenta de 20 procente apare pentru 
că aceiași frecvență de distribuire a documentelor nu poate fi aplicată în cazul distribuirii 
documenetelor la sediul de pe str. Apullum. Aceste documente sunt transportate de către șoferi, 
iar în situația în care nu sunt mașini disponibile , actele nu ajung în aceeiași zi. În cursul anului 
2019 au fost înregistrate, la nivelul DGASPC Brașov 97.916 documente unice, cu 30% mai 
multe decât în anul 2018. 

În ceea ce privește înregistrarea și difuzarea dispozițiilor directorului general a fost stabilit 
ca indicator „Reducerea cu 25% a numărului de dispoziții ce necesită îndreptări de erori 
materiale“ care s-a realizat, numărul dispozițiilor care conțin erori materiale și care au necesitat 
refacerea fiind substanțial mai mic decât cel din 2018. În 2019 au fost înregistrate, multiplicate și 
difuzate 1058 dispoziții ale directorului general.  

Pe segmentul de expediere corespondență s-a stabilit ca indicator de performață 
„Reducerea cu 20% a costurilor totale la nivel de instituție generate de expedierea 
documentelor“, indicator atins prin implementarea procedurii operaționale P0 159, care impune 
expedierea către același destinatar a mai multor documente emise de către structuri diferite, în 
același plic. Pe tot parcurusul anului 2019 au fost expediate, în total, 14.934 de plicuri .    

b) Segmentul de Informare primară 
La nivelul acestui segment a fost stabiliți pentru anul 2019 doi indicatori de performanță 

(„Reducerea cu 10% a timpului de așteptare a beneficiarilor la ghișeul de informații de pe 
Apullum“ și  „Autorizarea unui angajat al serviciului ca și interpret mimico-gestual“). Primul a 
fost îndeplinit, timpul de așteptare reducându-se considerabil, însă cel de-al doilea nu a fost 
implementat întrucât în grila de cursuri pe care am avut-o la dispoziție în anul 2019 nu a existat un 
astfel de curs. 

Pe segmentul de relații cu publicul, la cele două ghișee de informare primară ale DGASPC 
Brașov unul la sediul din str. I. Maniu nr. 6 celălalt la sediul din str. Apullum nr. 3 au primit 
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informații, în 2019, 18.200 de persoane (16.400 de persoane la ghișeul de pe Apullum și 1800 la 
ghișeul de pe Iuliu Maniu).  

Pe segmentul de audiențe, în anul 2019 au fost înscrise și primite în audiență de către 
conducerea instituției 27 persoane, de trei ori mai multe decât în 2018.  
Au fost redactate 32 procese verbale pentru ședintele ordinare și extraordinare cu șefii de 
servicii/birouri/compartimente. 

c) Segmentul de comunicare și relația cu mass media  
Pe acest segment a fost stabilit ca și indicator de performanță „ Reducerea cu 10% a 

timpilor de răspuns la cererile formulate de mass-media“. Pentru atingerea acestui indicator de 
performanță s-a implementat prima procedură operațională care se referă strict la relația instituției 
cu mass media (PO-158). În decursul anului 2019 au fost redactate și difuzate 17 comunicate 
presă, 35 de răspunsuri scrise scrise la cazuri concrete , 5 emisiuni radio și TV și s-au realizat 42 
de intervenții punctuale de presă (declarații solicitate verbal, punctual, de diverse instituții de 
media locale sau naționale). 

În ce privește activitatea reglementată prin OG 27/2002, au fost înregistrate în registrul 
special de petiţii 39 de solicitări, pentru care s-a stabilit termenul de răspuns, s-a urmărit 
respectarea acestuia şi s-au arhivat toate răspunsurile trimise, cu mențiunea că mai mult de 90% 
dintre acestea au fost repartizate SCRRPEI. (raportul special privind activitatea de petiționare îl 
găsiți în Anexa nr. 3 la prezentul raport). 

d) Segmentul Arhivă 
În conformitate cu prevederile Legii 16/1996 a arhivelor naționale, secretariatul comisiei de 

soluționare documente se află în cadrul SCRPEI care a realizat și inaintat Direcției Județene a 
Arhivelor Statului documentația pentru scoaterea din depozitul de arhivă pentru 4300 de dosare cu 
termen de păstrare depășit.  S-au verificat, corectat și apoi preluat în depozitul de arhivă 4875 de 
dosare. S-a refăcut și depus la Direcția Arhivelor Statului proiectul pentru noul Nomenclator 
Arhivistic al instituției. 

 
 
 

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

Specificul activității desfășurate de SCRRPEI și faptul că activitatea este dispersată în 7 
locații diferite în cele două sedii ale instituției, la care se adaugă și fluctuația mare a a personalului 
de pe tot parcursul anului, a făcut ca activitatea serviciului să fie serios perturbată. Astfel, 
atribuțiile specifice ghișeului de relații cu publicul de la sediul din str. Iuliu Maniu nr. 6 au fost 
realizate de către șeful de serviciu, nemaiexistând un alt angajat care să aibă în fișa postului 
această activitate. Din lipsă de personal, ghișeul de informații de pe str. Apullum nr 3 a fost închis 
pe perioada concediilor de odihnă/incapacitate temporară de lucru.  

De altfel, cea mai mare problemă în derularea activității SCRRPEI la parametrii doriți a 
fost numărul mare de zile de concediu medical ale angajaților (4 dintre cei șase angajați ai 
SCRRPEI au avut peste 15 zile de concediu medical în 2019). Toate aceste întreruperi au creat 
nemulțumire atât în rândul angajaților DGASPC Brașov, cât, mai ales, în rândul beneficiarilor. 

O altă problemă care trenează de câțiva ani este cea a arhivarului. Având un depozit cu 
aproximativ 5 milioane de file, din care 3 milioane de file ale documentelor cu termene de 
păstrare mai mari sau egale cu 30 ani, faptul că cel puțin de 3 ori pe săptămână există o solicitare 
scrisă pentru consultarea unui document din depozitul de arhivă, activitatea care trebuie 
desfășurată acolo implică prezența zilnică a unei persoane. Ori în acest moment, 5 zile pe lună, cât 
reprezintă activitatea ce poate fi desfășurată de persoana cu atribuții pe acest segment, și care a 
urmat cursul de arhivar pentru a respecta prevederile legale în domeniu, este insuficient pentru 
desfășurarea tututor activităților necesare. 
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4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 

Pentru remedierea problemelor lipsei de personal susmenționate, am regândit și 
redistribuit atribuțiile de serviciu personalului existent din cadrul serviciului, inclusiv cumul de 
atribuții, însă această variantă de rezolvare a reprezentat doar o soluție pe termen scurt, 
supraglomerarea angajaților ducând, în timp, la epuizare fizică (coroborată cu o creștere a ratei 
concediilor medicale) și la scăderea calității activității derulate (cu efect direct în activitatea 
instituției).  

Pentru anul 2020 au fost stabilite următoarele obiective:  
 reorganizarea și eficientizarea activității de registratură, prin implementarea unui flux 

digital de circulație și semnare a documentelor; 
 îmbunătățirea calității comunicării cu beneficiarii și partenerii DGASPC Brașov în vederea 

creșterii gradului de încredere a acestora în activitatea și serviciile oferite de instituție 
Pentru implementarea obiectivelor de performanță propuse, pentru a asigura continuitatea 

în desfășurarea activității și a evita sincopele de orice fel în activitate, este necesară, în regim de 
urgență, completarea schemei de personal actuale (cu atât mai mult cu cât unul dintre angajați va 
intra în concediu de creșterea copilului) și identificarea soluțiilor legale pentru înființarea a încă 
unui post care să deservească permanent activitatea de arhivă.  

De asemenea, considerăm importantă, în continuare, atestarea ca interpret mimico-gestual 
a angajatului in cadrul SCRRPEI care cunoaște limbajul mimico-gestual, însă nu poate fi folosit 
oficial pentru a veni în sprijinul beneficiarilor surdo-muți care se adresează DGASPC Brașov 
întrucât nu deține atestat. 
 
 

E. COMPARTIMENTUL AUDIT 
 

1. Structura de personal   
Compartimentul Audit a funcţionat, în perioada aprilie – decembrie 2019, cu un total de 

două funcţii publice. La nivelul instituţiei, la data de 01 ianuarie 2019 exista un număr total de 1 
persoană care ocupa funcție de execuție în cadrul compartimentului audit. În luna aprilie 2019, a 
fost ocupat postul vacant de auditor, respectiv de coordonator şi supervizor. Această situație a 
generat o rată de fluctuație a personalului de execuție de circa 30% în perioada 01.01.2019 – 
30.03.2019, care ar fi putut 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  
La nivelul compartimentului audit public intern în anul 2019 au fost planificate 6 misiuni 

de asigurare şi realizate au fost un număr de 4 misiuni de asigurare, gradul de realizare a planului 
de audit public intern fiind 80%. 

În anul 2019 au fost realizate 3 misiuni de audit ad-hoc, respectiv: 
 în data de 11.06.2019 (nr.42749), derularea misiunii de audit ad-hoc Verificarea 

respectării prevederilor legale privind acordarea sporului de continuitate la solicitarea 
Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală din cadrul Consiliului Braşov conform adresei 
nr. 32459/07.05.2019 

 în data de 16.07.2019 (nr.51629), desfăşurarea misiunii de audit ad-hoc Evaluarea 
activităţii privitoare la derularea şi derularea contractelor de achiziţie publică la solicitarea 
directorului general al DGASPC Braşov conform adresei nr.51522/16.07.2019 

 în data de 29.10.2019 (nr.80504), prelungirea termenului de finalizare al misiunii de audit 
Verificarea modului de angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor efectuate la 
nivelul instituţiei  conform adresi nr.80407/29.10.2019. 
Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe 

domenii, a reieşit că, în anul 2019 au fost realizate 3 misiuni de audit care au cuprins domeniul 
bugetar şi domeniul financiar-contabil («Auditarea activităţii de casare şi declasare a mijloacelor 
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fixe şi obiectelor de inventar», «Auditarea modului de inventariere a patrimoniului instituţiei» și 
«Verificarea modului de angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor efectuate la 
nivelul instituţiei»), 1 misiune de audit în domeniul achiziţiilor publice («Evaluarea activităţii 
privitoare la încheierea şi derularea contractelor de achiziţie publică») și 3 misiuni de audit în 
domeniul resurselor umane («Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019», 
«Verificarea modului de întocmire şi respectare a graficelor de lucru în cadrul CS Hărman» și 
«Verificarea respectării prevederilor legale privind acordarea sporului de continuitate»). În 2019 
nu au fost realizate misiuni de audit privind domeniul IT, juridic, al fondurilor comunitare, al 
funcțiilor specifice sau SCM/SCIM. 
 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 
Dificultăţile întâmpinate pe parcursul anului 2019 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 2020 
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.  

 
F. COMPARTIMENTUL EXPERT EGALITATE DE ȘANSE 
 

1. Structura de personal   
Compartimentul Expert Egalitate de Șanse de află în subordinea directă a Directorului 

General, fiind constituit dintr-un singur post de funcție publică. În perioada 01.01.2019 – 
31.10.2019, postul a fost de consilier juridic, începând cu data de 01.11.2019 fiind transformat în 
consilier superior. Între 01.01.2019 și 18.11.2019, postul a fost vacant, fiind ocupat prin delegare. 
În prezent postul este ocupat. 

Pe lângă atribuțiile generale ale Compartimentului, trasate prin ROF, consilierul din cadrul 
CEEGS îndeplinește și alte sarcini, dispuse de directorul general al instituției: 

 Este desemnat ca responsabil cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public 

 Este desemnat ca reprezentant al instituției din comunitate în relația cu Serviciul de 
Probațiune Brașov în vederea aplicării prevederilor Legii 253/2013 privind executarea 
pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal la nivelul DGASPC Brașov 

 Este desemnat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 Este desemnat membru în Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control 
Managerial Intern 

 Este desemnat președinte al Comisiei de selecționare a documentelor din arhiva 
DGASPC Brașov 
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 Este desemnat președinte al Echipei de gestionare a incidentelor de Securitate la 
nivelul DGASPC Brașov, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 

 Este desemnat membru în Comisia de Disciplină a Funcționarilor Publici de la nivelul 
DGASPC Brașov 

 Realizează materialele de promovare și de prezentare ale serviciilor sociale oferite de 
DGASPC Brașov (scriere, editare, tehnoredactare, design grafic, tipărire) 

 Asigură mentenanța și actualizarea periodică a informațiilor de pe site-ul instituției 
(www.dgaspcbv.ro) 

 Asigură legătura cu beneficiarii/potențialii beneficiari prin intermediul paginii oficiale 
de Facebook a instituției 

 Asigură realizarea Revistei interne „Abstract“ 
 Asigură realizarea Planului Anual de PR al DGASPC Brașov 
 

 

2. Activităţi desfăşurate  
La începutul anului, lista activităților previzionate pentru anul 2019 cuprindea cinci 

activități: analiză context apariție și evoluție fenomen discriminare, elaborare planuri de acțiune, 
transmitere rapoarte către ANES, realizare Plan de PR și implementare Plan de PR. Acestora li s-
au adăugat, pe parcurs, ca urmare a dispozițiilor conducerii instituției, activitățile aferente celor 11 
atribuții suplimentare enumerate  anterior.  

În cifre, activitatea derulată de CEEGS în anul 2019 se traduce astfel: 
- 31 de solicitări de informații de interes public în baza Legii 544/2001 (amănunte 

în raportul de activitate specific atașat – Anexa nr. 4 la prezentul raport de 
activitate) 

- 4 dosare aflate în monitorizare și 344 de ore de muncă neremunerată în folosul 
comunității, conform Legii 253/2013 (amănunte în raportul de activitate specific 
atașat – Anexa nr. 5 la prezentul raport de activitate) 

- 48 de proceduri operaționale/de sistem verificate și aprobate și 10 proceduri 
operaționale/de sistem redactate/recorectate 

- 92 activități specifice pe latura de protecție a datelor cu caracter personal 
(amănunte în raportul de activitate specific atașat – Anexa nr. 6 la prezentul 
raport de activitate) 

- 8 rapoarte finale de cercetare întocmite ca urmare a activității derulate pentru 
stabilirea/identificarea unor debite și a persoanelor în sarcina cărora să fie 
înregistrate respectivele debite 

- 8 acțiuni derulate pe segmentul promovării și prevenirii fenomenelor de 
discriminare (amănunte în raportul de activitate specific atașat – Anexa nr. 7 la 
prezentul raport de activitate) 

- 4.500 de dosare selecționate în vederea eliminării lor din arhiva DGASPC Brașov. 
- 3 ședințe de Colegiu Director pentru care a fost realizată activitatea de secretariat și 

17 hotărâri de Colegiu Director emise și distribuite 
- 320 de activități specifice cu privire la administrarea și actualizarea periodică a 

informațiilor de pe site-ul DGASPC Brașov (publicare anunțuri concursuri, 
publicare anunțuri achiziții publice, publicare anunțuri mass-media, publicare 
anunțuri/materiale/promovare pentru proiectele cu fonduri nerambursabile la 
care DGASPC Brașov este parte, actualizare informații conducere, structură 
instituție, rapoarte de activitate, bilanțuri contabile etc) 

- 28 de materiale de promovare și prezentare a serviciilor sociale realizate (pentru 
Complexul de Servicii Piatra Craiului, Complexul de Servicii Săcele, Complexul 
de Servicii Cristian – Telefonul Copilului, Complexul de Servicii Brădet, 
Complexul de Servicii Hărman, Centrul de Zi pentru persoane cu dizabilități 

http://www.dgaspcbv.ro/
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„Rază de lumină“ Brașov, serviciile sociale de prevenire a abuzurilor, a violenței 
domestice, prezentare DGASPC Brașov pentru Universitatea Transilvania etc) 

- 2 numere ale Revistei interne de asistență socială „Abstract“ realizate 
- 10 evenimente de promovare a activității și talentelor copiilor instituționalizați 

organizate/coordonate (Festivalul Național de Folclor al Copiilor 
Instituționalizați „Răsună Cetatea“ ediția IV – Bran 2019, Târgul de Crăciun 
ediția V, Calendarul DGASPC Brașov ediția II, etc) 

 
3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 

structurii, aspecte problematice 
În anul 2019, activitatea Compartimentului Expert Egalitate de Șanse a fost întreruptă timp 

de 37 de zile, ca urmare a zilelor de concediu de odihnă și de concediu pentru incapacitate 
temporară de muncă. Pentru a se asigura continuitatea activității compartimentului, au fost făcute 
demersurile necesare și au fost emise dispoziții de DG pentru preluarea atribuțiilor persoanei de la 
CEGS de către alți angajați ai DGASPC Brașov, de la altă strucutură, pe  perioada în care acesta 
să află în CO, CM sau delegație. 
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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  

 

1. Structura de personal 
Biroul funcționează cu un total de 6 posturi de funcție publică (5 posturi de execuţie şi 1 

post de conducere), toate ocupate.  
 
 

2. Activităţi desfăşurate  
În anul 2019 personalul din cadrul 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 fost redactate  987 certificate de încadrare în grad de handicap; 

 au preluat solicitări de la persoane fizice privind desfăşurarea de activităţi de 
voluntariat şi a încheiat contracte în acest sens (131 voluntari), a monitorizat activităţile de 
practică desfăşurate de 112 studenţi ai Universităţii „Transilvania” din Braşov (80 studenți de la 
Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației, 23 studenți  de  la Facultatea de Sociologie și 
Comunicare, 9 studenți de la Facultatea de Educație fizică și sporturi montane) (activitatea 
desfășurată de voluntari, strategia de recrutare și programul de voluntariat pentru 2020 se 
regăsesc în Anexa nr. 8 la prezentul raport de activitate); 

 au  desfăşurat, conform procedurilor, activităţile specifice de secretariat la Comisia 
pentru Protecţia Copilului (CPC) Brașov, (s-au redactat 120 de Hotărâri și 48 de atestate pentru 
asistenţi maternali profesionişti); 

 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 
2019. Astfel, au fost introduse în baza de date proprie a DGASPC Braşov 133 dispoziţii în regim 
de urgenţă, 247 sentinţe civile, 119 sentințe civile în procedura adopției, 120 hotărâri ale CPC 
şi 131 de note de constatare;  

 au fost întocmite analize şi raportări ce au fost transmise către Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) şi AJPIS Braşov; 

 a fost întocmită documentaţia specifică pentru deschiderea de conturi bancare 
beneficiarilor minori, intraţi în sistemul de protecţie rezidenţial (60 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 personal (s-au 
procesat 2741 cereri-acorduri și s-au înregistrat 561 de contracte de muncă/acte adiționale 
încheiate de primării cu asistenţii personali); 

 au fost întocmite analize şi raportări (lunar, trimestrial, anual) 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 (aprox. 15 consilieri telefonice per zi); 
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3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor din competenţa materială a 
structurii, aspecte problematice 

Colaborarea deficitară cu unele primării din judeţul Braşov /servicii sociale/compartimente ale 
Direcției, în activitatea de colectare a datelor specifice/necesare întocmirii Fișei lunare și  Fișelor 
trimestriale și transmiterea lor la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

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. 

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

Concediile medicale prelungite și delegarea unei persoane a bulversat activitatea biroului în 
trimestrul IV. 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
Întărirea colaborării cu primăriile din judeţ, prin respectarea prevederilor HG 797/2017 și 

HG 691/2015, unde se precizează că semestrial și ori de câte ori este nevoie (la modificări 
legislative), DGASPC trebuie să organizeze întâlniri de lucru, potrivit atribuțiilor din ROF, unde 
să se transmită informațiile noi apărute și împreună cu asistenții sociali ai UAT-urilor să se 
dezbată cazurile deosebite cu care aceștia se confruntă, în condițiile în care în 2019 nu a avut loc 
nicio întâlnire de acest gen. 
 Participarea angajaților la  cursuri de perfecționare, cu prioritate ECDL, și achiziționarea 
unui soft de tip bază de date, aflat pe lista de investiții a DGASPC.  
 
 

B. BIROUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 
 

1. Structura de personal 
Biroul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Asistență Socială (BIRUAS) are, conform 

organigramei, un număr de 7 posturi  de funcție public (1 post conducere și 6 posturi de 
execuție). Până la data de 28.10.2019, un post a fost temporar vacant, titularul aflându-se în 
concediu pentru creșterea copilului. Din luna ianuarie 2019 a fost delegată temporar în cadrul 
BIRUAS un angajat contractual, din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav. 

 
2. Activităţi desfăşurate  

In perioada 01 ianuarie –  31 decembrie 2019, specialiștii din cadrul biroului au 
instrumentat un număr de 714 cazuri .  

Pentru un număr de 66 copii a fost stabilită măsura de protecție specială - plasament în regim 
de urgență. Pentru aceștia au fost întocmite un număr de 71  Dispoziții de plasament în regim de 
urgență, astfel : 

 26 dispoziții plasament în regim de urgență la AMP  
 10 dispoziții plasament în regim de urgență la o familie/persoană de plasament 
 31 dispoziții  de plasament în regim urgență/ DPRU în SR (20 DPRU la CPRU 

“Domino” Codlea, 4 DPRU la CP “Speranța” Codlea, 1 DPRU la CP “Brădet”, 4 
DPRU la Centrul “Sf. Stelian” Ghimbav,  1 DPRU la CTF “Devas” Brașov și 1 
DPRU la Fundația “PECA” Ghimbav) 

 4 dispoziții plasament în regim de urgență au fost revocate. 
Sesizările/solicitările pentru cei 66 copii pentru care a fost stabilită măsura de plasament 

în regim de urgență au următoarea proveniență:  
 de la unități sanitare din județul Brașov și din alte localități din țară   20;  
 de la diferite primării din județul Brașov    18;  
 de la diferite secții/posturi de poliție    4;  
 de la persoane fizice    5;  
 de la ANPDCA   1; 
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 de la Curtea de Apel Brașov   2; 
 de la alte servicii din cadrul DGASPC Brașov (inclusiv de la CPRU “Domino” Codlea)  

15; 
 din mass-media    1. 

 

În perioada 01 ianuarie –  31 decembrie 2019 au fost sesizate de către unitățile sanitare din 
județul nostru, dar și din țară, 42 cazuri de minori  (17 minori părăsiți  in  unități  sanitare și 
pentru care s-a întocmit și proces verbal de părăsire în unitatea sanitară; 5 minori cu probleme 
medicale serioase, care nu pot fi îngrijiți în propria familie; 20 minori neglijați în familie sau 
abuzați, polispitalizați sau cu handicap) pentru care specialiștii din cadrul biroului au intervenit în 
vederea prevenirii separării copilului de familia sa (consiliere, informare, identificare rude care să 
poată ajuta familia pentru integrarea copilului). 3 dintre acești copii au mame minore, toate 
revenind împreună cu copilul în cadrul familiei lor, care le-au oferit tot sprijinul, alături de 
comunitatea locală. 

Astfel  cele 42 cazuri sesizate au fost astfel soluționate :  
  12 copii cu DPRU la AMP, 
  4 copii cu DPRU la CP “Speranța” Codlea,  
  2 copil cu DPRU la CPRU “Domino” Codlea 
  1 copil cu DPRU la Centrul “Sf. Stelian” Ghimbav 
  1 copil cu DPRU în familia bunicilor materni  
  1 copil se află împreună cu mama sa în Centrul Maternal și 
  21 copii care au fost externați în familia lor. 

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018, s-au înregistrat 24 solicitări de repatriere a 
unor minori din diferite țări – 11 minori au revenit în țară împreună cu familiile, care și-au asumat 
responsabilitatea creșterii și îngrijirii acestora (un copil a decedat în spital), iar pentru 13 copii s-a 
solicitat și s-a efectuat doar evaluarea situației familiei din țară, ei nefiind încă repatriați.    

S-a colaborat bine/satisfăcător (după caz) cu autoritățile locale/primării/SPAS-uri în 
situația copiilor pentru care nu s-a impus instituirea unei măsuri de protecție specială, în vederea 
prevenirii separării copiilor de familia biologică și responsabilizarea acesteia în vederea îngrijirii 
și educării corespunzătoare a copiilor, în vederea monitorizării situației familiei și copiilor.   
 S-a asigurat participarea la 155 audieri ale minorilor din familie (la Poliție, Poliția 
Transporturi, Poliția Municipiului Brașov, la BIIC, la SIIC, la DIICOT, la Parchet, la Tribunal, la 
Judecătorie, fiind întocmite fișe de informații inițiale și rapoarte de participare la audiere) și la 13 
cazuri de executări silite în care au fost implicați copii. 
  

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

 solicitări tot mai variate adresate serviciului/ biroului – cazuri tot mai variate și mai 
complexe, care implică o solicitare tot mai mare pentru specialiști : violență asupra copiilor, 
agresiuni sexuale, abuzuri emoționale, solicitări de repatrieri, solicitări de participări la audiere 
minori (cu comportament delincvent, victime, agresori, martori), cazuri de neînțelegeri între 
părinți, divorțuri, cazuri de sărăcie extremă și neglijență față de minori; întâlniri de lucru, 
argumente legislative, căutarea unor soluții optime pentru cazuri etc.; 

 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;    

 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 
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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); 

 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 2020 
 Asigurarea de personal de specialitate în cadrul compartimentului de Interventie în situații 

de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri: pentru început, cel putin 1 manager de caz și 1 
psiholog; Acest compartiment a fost înființat în anul 2018 și inclus în cadrul Biroului de 
Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială, fără însă a repartiza și angajați în acest 
compartiment (ci numai atribuții suplimentare);  Astfel, este  necesar, cu celeritate, să se asigure 
personal de specialitate pentru a fi respectă legislația în vigoare (HG 49/2011- privind asigurarea 
managementului de caz/ intervenția în echipă multidisciplinară și interinstituționala în situațiile de 
violență asupra copilului și Procedura operațională privind managementul de caz pentru copilul 
victimă a violenței pentru care nu se instituie o măsura de protecție specială); 

 înființarea unui centru de zi în municipiul Brașov care să ofere servicii adecvate 
victimelor tuturor tipurilor de infracțiuni (copii), respectiv să asigure aplicarea managementului de 
caz în situații de violență asupra copilului (abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri) așa cum 
impune legislația în vigoare, în cadrul căruia să poată fi  inclus și TC împreună cu echipa mobilă 

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

 Înființarea unui centru de urgență sau în regim de adăpost la nivelul județului Brașov 
(minim 10-12 locuri, situat în municipiul Brașov, în colaborare cu SPAS Brașov – aici sunt cei 
mai mulți copii găsiți pe străzi, fără reprezentant legal) pentru copiii străzii, copii găsiți fără 
reprezentant legal, pe străzi, copii care au părăsit voluntar domiciliul, copii cu comportament 
delincvent, copii care au fost aduși în repetate rânduri în centru – CPRU Domino și sunt externați 
a doua/ treia zi de către părinți, deoarece părinții nu au putut fi găsiți la momentul identificării 
copilului de către poliție, copii aflați cu măsură de protecție pe raza altor județe etc.; 

 Mutarea CPRU din Codlea într-o locație din municipiul Brașov, pentru eficientizarea 
intervenției; 

 
 

C. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ COPII REZIDENȚIAL 
 

1. Structura de personal 
Numărul de posturi conform organigramei este de 12, din care 1 funcţie publică de 

conducere și 11 funcţii de execuţie (zece funcţii publice de execuţie și un post de natură 
contractuală). Din cele 10 funcții publice de execuție, la data de 01.01.2019 erau trei funcții 
publice temporar vacante, iar la data de 31.12.2019 erau două funcții publice temporar vacante. O 
angajată a beneficiat de concediu medical pentru sarcină de risc în perioada 01.02.2019– 
31.07.2019, iar în perioada 01.08.2019–31.12.2019 a beneficiat de concediu pentru îngrijirea 
copilului. Pentru o persoană căreia i-a fost aprobat concediu fără plată pentru o perioadă de 18 
luni începând din data de 07.09.2018, i-a fost aprobată delegarea pentru a exercita atribuții în 
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cadrul Biroului Adopții, după întreruperea perioadei de concediu fără plată, ulterior fiind mutată 
definitiv. 

Doi angajați din centre rezidențiale au fost delegați să desfășoare temporar activități de 
management de caz în cadrul SMCCR, 3 zile/săptămână, în perioada 01.02.2019–31.03.2019. 
Unul dintre aceștia a continuat să desfășoare activități de management de caz în cadrul SMCCR 
până la jumătatea lunii mai 2019. 

Din data de 22.04.2019 și-a reluat activitatea o persoană care ocupa o funcție publică de 
execuție ce a fost temporar vacant. 

 
 

2. Activităţi desfăşurate  
În perioada 01.01.2019–31.12.2019, în atenţia Serviciului Management de Caz Copii 

Rezidenţial au intrat 98 cazuri noi – beneficiari copii și 7 solicitări din partea altor DGASPC–uri 
pentru efectuare anchetă socială în vederea re-evaluării situaţiei familiale.  

În urma activităţilor desfăşurate, au fost înregistrate următoarele: 
 număr plasamente în Centre de Plasament (DRU/SC): 57; 
 număr revocări măsură de protecţie pentru tinerii peste 18 ani din Centre de Plasament:  

44; 
 număr reintegrări din Centre de Plasament: 19; 
 număr plasamente familiale din Centre de Plasament: 4; 
 număr adopții din Centre de Plasament: 5; 
 număr transferuri din Centre de Plasament în Centrul Maternal: 1; 
 număr transferuri în Centre de Plasament din alte județe: 1; 
 număr transferuri tineri cu dizabilități din Centre de Plasament în CIA/LP: 19; 
 număr modificare măsură de protecție plasament în CP în plasament la AMP: 1;  
 număr admiteri în Centrul Maternal: 10 (10 mame cu 16 copii); 
 număr ieșiri din Centrul Maternal: 11 (11 mame cu 14 copii); 
 număr dosare depuse pentru Instanţă: 167;   
 număr dosare depuse pentru CPC: 43; 
 număr dosare depuse pentru deschidere adopție: 1; 
 număr note de întâlnire cu echipa multidisciplinară din centre: 174; 
 număr note de întâlnire cu responsabilul de caz prevenire din primării: 90; 
 număr note de întâlnire cu copilul/tânărul din Centrele de Plasament: 437; 
 număr PIP-uri întocmite/revizuite: 705;  
 număr referate cu propunere numire/schimbare manager de caz: 375; 
 număr dispoziţii de numire/schimbare manager de caz: 375; 
 număr dispoziții delegare de atribuții de la manager de caz la responsabilul de caz din 

CP/CS: 44; 
 număr dispoziții delegare de atribuții de la manager de caz la responsabilul de caz 

prevenire: 29; 
 număr deplasări în teren (2 sau 3 persoane/deplasare, mai rar 1 persoană/deplasare): 225. 

Au fost întocmite 62 de convenții de colaborare/acte adiționale la convenții de 
colaborare: 
 cu Fundaţia Blue Heron Romania; 
 cu Asociația Devas; 
 cu Asociaţia ,,Zâmbeşte pentru Viitor”; 
 cu Asociația ,,Un Pas spre Viitor”; 
 cu Asociația ,,George Ogăraru” pentru Cultură și Sport; 
 cu Asociația Comunitară Centrul Educațional Sofia (A.C.C.E.S.); 
 cu Asociația Culturală pentru Teatru și Origami din România (A.C.T.O.R.); 
 cu Asociația ,,PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI AVA”; 
 cu S.C. OFFICE TRADING S.R.L; 
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 cu Fundația Sunshine Romania; 
 cu Bujoreanu Luminița (pentru vizite ,,Friends for Romania” din Irlanda de Nord); 
 cu Bujoreanu Daniel (pentru vizite St. Patrick s College din Irlanda de Nord); 
 cu Mareș Viorel (pentru vizite School Aid Romania din Irlanda de Nord, Eileen Moreland 

Foundation din Irlanda de Nord, Sunshine Foundation Romania din Irlanda de Nord, 
Hands on Brasov din Belgia, Asociatia Helpende Handen din Belgia); 

 cu Asociația New Generation Impact România; 
 cu Fundaţia Blue Heron România (pentru anul universitar 2019–2020); 
 cu Fundația ,,Heart of Hope” din Sibiu; 
 cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România; 
 cu Asociația SPERANȚA PENTRU COPII; 
 cu Asociația Lindenfeld; 
 cu Federația Județeană a Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret din Brașov; 
 cu Nova Press S.R.L. și Asociația Social Alert; 
 cu Fundația Globalworth; 
 cu Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov (pentru beneficiarii C.P. ,,Sf. Stelian”); 
 cu D.G.A.S.P.C. Neamț; 
 cu Liceul ,,Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești; 
 cu Liceul Tehnologic ,,Malaxa” Zărnești; 
 cu Liceul Tehnologic Râșnov; 
 cu Școala Profesională Specială Codlea; 
 cu Școala Gimnazială nr. 3 Râșnov; 
 cu dr. Csiki Dionisie – Zărnești; 
 cu dr. Frâncu Carmen – Râșnov; 
 cu dr. Necula Simona – Brașov; 
 cu Primăria Apața; 
 cu Primăria Vulcan; 
 cu Primăria Tărlungeni; 
 cu Primăria Budila; 
 cu Primăria Prejmer; 
 cu Primăria Holbav; 
 cu Primăria Bran; 
 cu Primăria Moieciu; 
 cu Primăria Ghimbav; 
 cu Primăria Teliu; 
 cu Primăria Fundata; 
 cu Primăria Ormeniș;  
 cu Colegiul ,,Simion Mehedinți” din Codlea; 
 cu Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov; 
 cu Şcoala Profesională Germană Kronstadt; 
 cu Colegiul Tehnic ,,Maria Băiulescu” Brașov; 
 cu Colegiul Tehnic Energetic ,,Remus Răduleț” Brașov; 
 cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș; 
 cu dr. Mirică Cristina – Tărlungeni; 
 cu dr. Kovacs Ildiko – Budila; 
 cu dr. Dodos Pîrvu Ovidiu – Rupea; 
 cu Şcoala Gimnazială Tărlungeni; 
 cu Şcoala Gimnazială Budila; 
 cu Şcoala Gimnazială Ghimbav; 
 cu Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu” Codlea; 
 cu Liceul ,,Șt. O. Iosif” Rupea. 
 cu Galeria Creativ; 
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 cu Fundația pentru Copii Abandonați Ghimbav; 
 cu Mareș Viorel (pentru vizite School Aid Romania din Irlanda de Nord, Eileen Moreland 

Foundation din Irlanda de Nord, Sunshine Foundation Romania din Irlanda de Nord, 
Hands on Brasov din Belgia, Asociația Helpende Handen din Belgia); 

 cu Bujoreanu Luminița (pentru vizite ,,Friends for Romania” din Irlanda de Nord). 
În perioada ianuarie–februarie 2019 au fost întocmite ROF–urile pentru toate C.P./C.T.F., 

iar în luna mai au fost întocmite ROF–urile pentru C.T.F. ,,Daniel” și C.T.F. ,,Gabriela”, în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 25/2019, toate reactualizate în perioada august–
septembrie 2019. De asemenea, au fost întocmite procedurile operaționale PO–60, Ed. III, PO–64, 
Ed. III, PO–65, Ed. III și PO–66, Ed. III. 

 
3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
Dificultăţile întâmpinate, în perioada de referinţă, au vizat atât insuficienţa şi calitatea 

resurselor materiale, cât şi gradul de ocupare efectivă a posturilor din organigrama SMCCR. 
a) În ceea ce priveşte resursele materiale, dificultățile întâmpinate au fost următoarele: 

 instrumentele de lucru electronice (calculatoare) au un grad mare de uzură, ceea ce a 
determinat frecvent defectarea lor; 

 șapte angajaţi folosesc o multifuncţională ca şi imprimantă, din care o persoană îşi 
desfăşoară activitatea într-o altă încăpere; 

 primăriile/alte instituţii răspund târziu solicitării managerilor de caz din cadrul serviciului, 
se transmit anchete sociale/planuri de servicii incomplete sau cu foarte puţine informaţii; 

 nu a fost posibilă deplasarea zilnică în teren cu mijloacele auto ale D.G.A.S.P.C.;  
 lipsa unui spaţiu pentru activitatea de consiliere, pentru a discuta cu beneficiarii,  care să 

asigure inclusiv confidenţialitatea procesului. 
b) În ceea ce privește resursele umane, dificultățile întâmpinate au fost următoarele: 

 în perioada 01.02.2019–31.07.2019, unul dintre managerii de caz a lipsit, fiind în 
concediu medical pentru sarcină de risc, iar în perioada 01.08.2019–31.12.2019 a 
beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului. Pentru o persoană a fost aprobată 
delegarea pentru a exercita atribuții în cadrul Biroului Adopții, după întreruperea 
perioadei de concediu fără plată. În perioada 01.02.2019–31.03.2019, doi angajați din 
centre rezidențiale au fost delegați să desfășoare temporar activități de management de 
caz în cadrul SMCCR, 3 zile/săptămână. Unul dintre aceștia a continuat să desfășoare 
activități de management de caz în cadrul SMCCR până la jumătatea lunii mai 2019; 

 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 8 manageri de caz sunt insuficienți, depășindu-se numărul maxim 
50 de cazuri prevăzut de legislația în vigoare; 

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

 nu au beneficiat de cursuri de perfecționare profesională toți angajații. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
Activitatea desfășurată de managerii de caz din cadrul SMCCR vizează, în primul rând, 

găsirea soluției 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 
aceasta, ar fi nevoie de, cel puțin, următoarele:  
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 asigurarea numărului necesar de manageri de caz în structura SMCCR, pentru a nu se 
ajunge la supraîncărcarea acestora;  

 asigurarea unui spaţiu pentru activitatea de consiliere; 
 asigurarea deplasării zilnice în teren cu mijloacele auto ale D.G.A.S.P.C.; 
 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 tuturor angajaților SMCCR. 

 
D. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ALTERNATIVE FAMILIALE 

 

1. Structura de personal 
Serviciul Management de Caz Alternative Familiale are, conform organigramei, un număr 

de 22 de posturi (1 post funcție publică de conducere, 20 posturi funcții publice de execuție și 1 
post personal contractual). La acest moment nu sunt posturi vacante, în cadrul serviciului 
desfășurându-și activitatea 13 manageri de caz, 3 responsabili caz AMP și 5 psihologi. 
 

2. Activităţi desfăşurate  
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. 

Astfel, la nivelul serviciului au fost derulate, pe acest segment, următoarele activități: 
 evaluarea tuturor solicitărilor, sesizărilor primite şi elaborarea răspunsurilor; 
 atestarea solicitanților  
 monitorizarea şi evaluarea activităţii AMP; sprijinirea şi monitorizarea activităţii de 

creştere şi îngrijire a copilului şi asigurarea faptului că familiile sunt informate, acceptă, 
înţeleg şi acţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist; 
 identificarea nevoilor asistenților maternali profesioniști privind perfecționarea continuă, 

organizarea și susținerea cursurilor de formare profesională a asistenților maternali 
profesioniști; 

 furnizarea de informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, 
neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei; 
Situație AMP: 

An 

 
AMP existent la 

01.01 
 

AMP -
Reatestări AMP - Angajări AMP care şi-au încheiat 

activitatea 

2018 99 24 2 10 
2019 91 33 19 25 

 

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 
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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 plasați la AMP 

An Copii plasați la AMP la 
01.01. Copii intrați în plasament Nr.copii ieșiți din plasament 

2018 157 42 55 
2019 144 54 66 

Din cei 54 copii intrați în plasament la AMP, 17 provin din familia biologică, 14 din 
unități medicale, 4 din plasament familial, 17 din servicii de tip rezidențial și 2 din alte judete/țări.  

În ceea ce privește ieșirea din plasament la AMP, în cele 66 de cazuri motivele sunt 
următoarele: adopție (38), reintegrare (1), plasament familial (19), sistem rezidențial (6), caz 
închis major (2) 
 

Situație copii aflați în plasament familial 

An Copii aflaţi  în 
plasament 01.01 

Copii intraţi  în 
plasament  

Copii ieşiţi din 
 plasament 

2018 547 57 77 
2019 527 51 80 

 

Din cei 51 copii intrați în plasament familial, 19 provin din AMP, 26 din familie și 6 din 
servicii de tip rezidențial.  

În ceea ce privește ieșirea din plasament familial, în cele 80 de cazuri motivele sunt 
următoarele: adopție (6), reintegrare (8), plasament la AMP (4), sistem rezidențial (2), caz închis 
major (60) 
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3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
La sfârșitul anului 2019 există 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. 

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. Acest lucru este neconform cu 
legislația în domeniu și nu ține cont de interesul superior al copilului.  

De precizat este faptul că majoritatea 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. 

În conformitate cu Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019, privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru serviciile de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție 
specială, pentru fiecare copil aflat în plasament la AMP sau plasment familial, furnizorul de 
servicii sociale are obligația desemnării unui manager de caz, iar pentru fiecare PFAMP, a unei 
persoane cu atribuții în evaluarea, instruirea, formarea și monitorizarea PFAMP. Ordinul specifică 
totodată obligația înființării unor servicii sociale de tip familial pentru copilul aflat în plasament la 
rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal, care prin structura organizatorică trebuie să 
asigure personal de specialitate (asistenți sociali, psihologi, psohopedagogi, educatori, asistenți 
medicali), care intervine în evaluarea comprehensivă a nevoilor copilului, precum și pe parcursul 
dezvoltării acestuia. 

Având în vedere faptul că în acest moment la nivelul DGASPC Brașov nu există niciun 
serviciu social de tip familial, atribuțiile specialiștilor care intervin în evaluarea comprehensivă a 
nevoilor copilului, precum și pe parcursul dezvoltării acestuia, se impun a fi preluate de către 
angajații din cadrul SMCAF. La aceasta se adaugă faptul că la nivelul DGASPC Brașov nu a fost 
stabilită o structură de personal cu atribuții în recrutarea, evaluarea, instruirea, monitorizarea 
PFAMP, aceste atribuții rămânând tot în responsabilitatea SMCAF. 

În condițiile în care managerii de caz nu au posibilitatea delegării unor atribuții către 
responsabili de caz, monitorizarea măsurilor de protecție se face deficitar (copiii nu au reevaluări 
trimestriale, nu sunt întocmite PIS-uri pe educație, sănătate, reintegrare). Deși SMCAF este un 
serviciu de management de caz, 5 persoane au atribuții de psiholog. Acestea suplinesc absența 
psihologilor din cadrul serviciilor sociale și au în acest moment responsabilitatea evaluării și 
consilierii tuturor copiilor aflați în plasament PFAMP. Datorită numărului mare de cazuri, copiii 
nu au întocmite evaluări trimestriale și nici programe de intervenție psihologică de specialitate. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 

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. Totodată, se impune înființarea unor servicii sociale de tip familial în coformitate 
cu Ordinul 26/2019.  

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 
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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. 

 
E. BIROUL ADOPȚII 

 
1. Structura de personal 

 

La nivelul structurii se regăsesc un număr de 7 posturi, toate de funcție publică (1 funcție de 
conducere și 6 funcții de execuție, din care 3 psihologi - responsabili de caz pentru 
persoana/familia potențial adoptivă - și 3 asistenți sociali - responsabili de caz al copilului pentru 
care finalitatea PIP este adopția).  
 

2. Activităţi desfăşurate  
 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au depus cerere pentru evaluare în vederea eliberării 
atestatului 83 persoane/familii potențial adoptive. Au fost oferite informații prealabile privind 
etapele procedurii de adopție internă, procedurii de atestare, etapele adopției și caracteristicile 
copiilor adoptabili. S-a realizat, în fiecare caz în parte, evaluarea socială (cel puțin 6 întâlniri) și 
psihologică (cel puțin 4 întâlniri) precum și consilierea și pregătirea familiilor, întocmindu-se 
rapoartele prevăzute de legislație. Au fost eliberate 78 de atestate pentru persoanele/familiile 
potențial adoptive, iar 10 familii erau la 31.12.2019 în etapa de evaluare pentru obținerea 
atestatului. De asemenea, alte 51 de familii au solicitat informații prealabile, o parte dintre ele 
urmând să depună cerere.   

Familiile atestate din evidență (în medie 100 de familii) sunt incluse în permanență în 
proceduri de potrivire teoretică cu copii din Brașov sau 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 
RNA, colaborarea cu celelalte direcții pentru a obține informații suplimentare, comunicare 
declarații sau planificare vizite copil. 

În cursul anului 2019 au fost depuse 28 de dosare cu propunere de deschidere a procedurii 
adopției interne pentru care au fost consiliați părinții biologici și evaluați copii în vederea 
identificării nevoilor acestora. În cinci situații, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov a cerut 
consilierea părinților biologici și efectuarea anchetei sociale pentru adopție în familie. Astfel au 
fost informați și consiliați părinții asupra procedurilor de adopție, etapele în care sunt implicați 
părinții biologici și efectele adopției, întocmindu-se rapoartele prevăzute de legislație. 

În evidența biroului sunt 32 de copii pentru care se fac demersuri pentru identificarea unei 
familii potențial adoptive, dintre care 30 au statut de copii greu adoptabili. La sfârșitul anului 
2019 erau 12 dosare depuse în instanță, cu propunere de deschidere a procedurii de adopție. În 
cursul anului 2019 au fost încredințați în vederea adopției 68 de copii (30 provenind din alte 
județe), a fost încuviințată adopția pentru 66 de copii (4 fiind adoptați de familii cu domiciliu în 
alte județe), 9 copii fiind în plasament anterior adopției.  De asemenea, la sfârșitul anului erau 7 
copii în potrivire practică și 20 de copii în etapa încredințării în vederea adopției, fiind urmărită 
dezvoltarea copilului și relația de atașament cu familia. De asemenea, în 2019 au fost adoptați sau 
s-au demarat procedurile de adopție în cazul a 30 copii de pe profilul copilului greu adoptabil, în 
evidența biroului fiind 82 de copii în etapa postadopție.  

  
3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  

De-a lungul anilor, s-a observat o crestere a numarului de familii care solicita adoptia iar in 
contextul noii legislatii au fost preluate de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si Adoptie sarcinile privind potrivirea initiala, implementandu-se de catre angajatii 
biroului o noua aplicatie, în condițiile în care structura de personal a rămas neschimbată. S-a 
parcurs o perioada mai dificila de acomodare, softul suferind o serie de adaptari. Conform 
legislatiei in vigoare, sentintele privind deschiderea procedurii de adoptie  sunt valabile pana la 
varsta de 14 ani, astfel ca estimez ca in viitor, pe fondul propunerilor de modificare legislativă sa 
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se acumuleze un numar semnificativ de dosare  ale copiilor cu PIP adoptie la nivelul biroului in 
paralel cu reducerea demersurilor managerilor de caz cu familia biologica.  

Numarul mare de cereri pentru obtinerea atestatului, asteptarile putin flexibile, in general, 
ale familiilor potential adoptive si numarul relativ mic de dosare cu propunere DPA (raportat la 
nr. copiilor din sistemul de protecție) a condus  la un numar de 100 de familii in asteptare. În felul 
acesta a crescut volumul de muncă pentru procesarea dosarelor și pentru derularea proceselor de 
adopție.   

In ceea ce priveste demersurile pentru stabilirea compatibilitatii, acestea sunt complexe, 
fiind si multe situatii in care, dupa prezentarea dosarului sau dupa prima vizita, familiile refuza 
continuarea procedurii, astfel incat trebuie reluata procedura pentru acelasi copil.  

 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 

Demersurile stabilite de legislatie, efectuate in toate etapele adoptiei, presupun activitati 
specializate, stufoase, cu termene clare care aduc o incarcatura semnificativă pentru angajatii 
biroului, fiind necesara o gestionare eficienta a timpului de lucru și asigurarea continuității 
activității. 
 

F. COMPARTIMENTUL EVALUARE COMPLEXĂ COPII 
 

1. Structura de personal 
Compartimentul are un număr de șapte posturi, toate de funcție public de execuție, ocupate. 

Începând cu luna august 2019, un consilier superior din cadrul Compartimentului este delegate să 
desfășoare activități într-un alt serviciu al DGASPC Brașov. 
 

2. Activităţi desfăşurate  
 

Managerii de caz din cadrul compartimentului, numiți prin dispoziție de director, mențin 
legătura cu responsabilii de caz/asistenții sociali angajați ai primăriilor, cu profesioniștii din 
ONG-uri și alți actori sociali, astfel încât procesul de evaluare  complexă a copilului în vederea 
încadrării în grad de handicap să se desfășoare conform procedurii,  finalitatea acestor demersuri 
fiind accesarea serviciilor de recuperare necesare pentru însușirea deprinderilor de viață 
independentă. 

În  anul 2019, la nivelul Compartimentului au fost înregistrate și soluționate un număr de 
979 solicitări de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap a minorilor, din care 
208 cereri noi. 

Pentru toate aceste cazuri, au fost oferite informații și consiliere socială, a fost elaborată și 
transmisă corespondența necesară (copii certificate de handicap, planuri de reabilitare și 
recuperare etc), respectiv au fost pregătite dosarele necesare în vederea tranziției minorului pentru 
evaluarea complexă adulți, acolo unde a fost cazul. 

În cazul copiilor deplasabili, s-a realizat programarea acestora și, ulterior, evaluarea la 
sediul DGASPC Brașov, în cazul celor spitalizați sau nedeplasabili fiind aplicate procedurile de 
lucru în vigoare. 

Ulterior finalizării procedurii de evaluare complexă și a susținerii cazurilor în Comisia 
pentru Protecția Copilului Brașov, în vederea aprobării și emiterii certificatelor de încadrare în 
grad de handicap, s-au realizat demersurile pentru completarea bazei de date D-Smart, atât pentru 
adăugarea cazurilor noi, cât și pentru actualizarea informațiilor la cazurile vechi. Precizăm faptul 
că în 2019 s-au aflat în atenția Compartimentului 1557 de cazuri. 

În anul 2019 au avut loc întâlniri periodice cu responsabilii de caz din UAT-uri și cu 
reprezentanți ai Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Brașov, la care au 
fost prelucrate actele normative care stau la baza procesului de evaluare complex a copilului, 
precum și procedura de monitorizare a cazurilor și modalitatea de completare a contractelor cu 
familia.  
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3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
În anul 2019 au fost identificate mai multe carențe ale activității, cauzate de lipsa logisticii 

necesare desfășurării activității (calculatoare vechi, insuficiente pentru toți angajații, un singur 
multifuncțional pentru cele 2 birouri în care se desfășoară activitatea), de personalul insuficient 
și de lipsa unei echipe mobile pentru solicitările din mediul urban.  

 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 

Propunerile Compartimentului pentru anul 2020, în vederea creșterii calității serviciilor 
oferite către beneficiari, vizează asigurarea resurselor financiare și instrumentale necesare 
desfășurării activității compartimentului pentru limitarea sincopelor în evaluarea complex a 
minorilor, identificarea unei alternative locative pentru desfășurarea activității în condiții normale 
(atât pentru beneficiari, cât și pentru angajați) dat fiind situația actuală a clădirii în care se 
desfășoară activitatea (veche, insalubră și retrocedată), dezvoltarea parteneriatelor public-privat 
cu toți actorii sociali ce pot contribui la înfințarea centrelor de zi, centrelor respiro, locuințelor 
protejate, etc, astfel încât aceste servicii să răspundă nevoilor copiilor cu dizabilități, precum și 
necesitatea înfiinţării unei noi echipe mobile care să ofere servicii şi pentru copiii din mun. Brașov 
care au urgent nevoie de serviciile echipei mobile la domiciliu, deoarece sunt intr-o stare 
vegetativă, ce nu le permite deplasarea, iar recuperarea acestora depinde din primele zile de 
intervenţia kinetoterapeutului şi a logopedului. 

 
 

G. SERVICIUL SOCIAL TELEFONUL COPILULUI 
 

1. Structura de personal 
 

Serviciul social „Telefonul Copilului“ a devenit funcțional la începutul lunii septembrie 
2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Cristian, desfășurându-și activitatea la 
sediul DGASPC Brașov. La nivelul structurii se regăsesc un număr de 12 posturi, toate personal 
contractual (4 asistenți sociali, 4 psihologi, 4 șoferi). La nivelul serviciului erau, la sfârșitul anului 
2019, două posturi vacante (1 post de asistent social și 1 post de șofer). 
 

2. Activităţi desfăşurate  
 

Activitatea serviciului este permanentă, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, în ture 
de câte 12 ore, echipa de intervenție fiind alcătuită din câte un psiholog, un asistent social și un 
șofer.  

Principala modalitate de sesizare a cazurilor este cea telefonică, la numărul de urgență 
0268.983 („Telefonul Copilului“), însă în atenția structurii intră și cazurile repartizate de 
conducerea instituției (de directorul general sau de directorul general adjunct Direcția Asistență 
Socială Protecția Copilului).  

In perioada 01 septembrie –  31 decembrie, specialiștii din cadrul Telefonul Copilului au 
instrumentat 363 apeluri pe numărul unic de urgență 0268/983, dintre care 81 apeluri 
mute/greșite.  

Pentru 14 copii a fost stabilită măsura de protecție specială - plasament în regim de 
urgență. Pentru aceștia au fost întocmite un număr de 14 Dispoziții de plasament în regim de 
urgență, astfel : 
 7 dispoziții de plasament în regim urgență; 
 7 dispoziții plasament în regim de urgență la AMP ; 
 1 dispoziție plasament în regim de urgență a fost revocată. 

Serviciul Telefonul Copilului a intermediat, prin intervenția echipei mobile, internarea a 7 
minori și a 3 mame  la C.P. “Casa Mamei“ din Săcele, precum și internarea a 3 minori cu mama 
lor, la Fundația Emanuel din Codlea. 
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Sesizările/solicitările pentru cei 14 copii pentru care a fost stabilită măsura de plasament în 
regim de urgență au următoarea proveniență:  
- de la diferite primării din județul Brașov   7;  
- de la diferite secții/posturi de poliție    7;  
- de la alte servicii –DGASPC București , Sector 6 – 1. 

În perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2019, s-a înregistrat la Telefonul Copilului și 1 
solicitare de repatriere a 2 minori din Statele Unite ale Americii, s-a intermediat procedura 
repatrierii prin intermediul ANPDCA, ei nefiind încă repatriați.    

Serviciul Telefonul Copilului (ca reprezentant al DGASPC Brașov) a participat la 34 
audieri ale minorilor din familie – suspecți, făptuitori, martori la diferite infracțiuni, victime.  

Echipa mobilă a efectuat 90 de deplasări în teren, pentru verificarea sesizărilor care 
impuneau evaluare, reevaluare, preluare minori, minori și mame și oferire de sprijin și suport. 
Pentru  24 de apeluri s-a realizat orientarea apelanților către alte instituții, în funcție de 
problematica prezentată, iar pentru 48 de apeluri, cazurile au fost referite, după intervenția 
serviciului TC, pentru monitorizare către serviciile publice locale de asistență socială de la 
domiciliul mnorilor (DAS-18, SPAS-30). Pentru un număr de 10 apeluri s-a constatat fuga 
minorilor de la domiciliul familiei, iar în cazul altor 40 o situație de abuz, neglijență și/sau 
exploatare a minorilor. 

Pentru 200 de apeluri s-a oferit consiliere de specialitate, în funcție de problematica 
identificată, cele mai frecvente fiind neînțelegerile dintre părinți/ foști soți, cu privire la copiii 
minori, neînțelegeri între copii și părinți, încredințare minori 

  
3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
 Cazurile sesizate sunt complexe, implicând o mare solicitare pentru specialiști și o 

diversificare a modalităților de intervenție (violență asupra copiilor, abuz emoțional 
asupra copiilor, agresiuni sexuale, violență în mediul școlar asupra copiilor, copii care 
practică cerșetoria, care vagabondează, care sunt exploatați prin muncă, copii care 
consumă substanțe psihotrope, copii-victime directe sau indirecte ale violenței domestice 
etc;) 

 Ofertă redusă de servicii sociale la nivelul comunității locale în aproape tot județul, 
coroborată cu lipsa de specialiști la nivel local (SPAS/DAS), precum și lipsă majoră de 
interes a factorilor de decizie locali în întrerpinderea acțiunilor legale pentru prevenirea 
separării copiilor de familie și de a sprijini familiile aflate în nevoie pentru a preveni 
instituționalizarea copiilor. Astfel, foarte multe cazuri sunt direcționate sau se adresează 
direct la DGASPC Brașov, deși se pot găsi soluții și pe plan local;   

 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 

 Ocuparea în proporție de 100% a structurii de personal a serviciului social „Telefonul 
Copilului“, astfel încât să se poată acoperi integral cu echipe complete toate turele de 
lucru; 

 Înființarea unui centru de urgență sau în regim de adăpost la nivelul județului Brașov (cu 
10-12 locuri, situat în municipiul Brașov, în colaborare cu SPAS Brașov) pentru copiii 
găsiți fără reprezentant legal, pe străzi, copiii care au părăsit voluntar domiciliul etc.; 

 Sprijinirea și consilierea autorităților locale din județul Brașov să dezvolte servicii sociale 
adecvate nevoilor din comunitatea lor, astfel încât să se mențină cât mai mult posibil copiii 
în familia lor și să se prevină separarea copiilor de familie 

 

 
 



43  

 

IV. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN 
SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA 

PERSOANELOR ADULTE 

 
 

A. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 
HANDICAP 

 

1. Structura de personal 
Serviciul are în componența sa un număr de 13 posturi (1 post de conducere funcție 

publică, 8 posturi de execuție funcție publică și 4 posturi de execuție personal contractual). La 
nivelul serviciului există un post vacant, iar în anul 2019 au fost delegate să desfășoare activități 
specifice un număr de 5 persoane (1 medic pe perioada ianuarie – decembrie, 1 consilier superior 
– psiholog - pe perioada octombrie – decembrie, 1 asistent social pe perioada iunie – decembrie, 1 
educator pe perioada iunie – iulie  și 1 consilier asistent pe perioada februarie – martie). 
    

2. Activităţi desfăşurate  
Activităţile desfaşurate la nivelul structurii înseamnă: verificare dosare de către echipa 

pluridisciplinară (medic, asistent social,  psiholog psihopedagog si kinetoterapeut - după caz), 
informare persoană cu dizabilităţi/aparţinător/familie cu privire la perioada/data evaluării, 
evaluarea propriu-zisă (evaluare socială, evaluare psihologică, evaluare vocațională, evaluare 
medicală, evaluare kinetoterapeutică), întocmire raport de evaluare complexă cu propunerea de 
încadrare/neîncadrare în grad de handicap a persoanei cu dizabilităţi, întocmirea de către echipa 
pluridisciplinară a programului individual de reabilitare si integrare socială, planificarea 
serviciilor de specialitate conform planului individual de servicii pentru reabilitare şi integrare 
socială de către echipa pluridisciplinară, actualizarea permanenta a bazei de date - program D-
Smart, etc. 

Asistenţii sociali/managerii de caz/responsabilii de caz din cadrul serviciului sunt 
răspunzători de zonele administrative din judeţ şi sunt în permanentă legatură cu asistenţii 
sociali/personalul din cadrul primăriilor, cu asistenţii sociali din spitale, cu reprezentanţii ONG-
urilor, fundaţiilor, organizaţiilor de cult și cu comunitatea locală, în vederea identificării cazurilor 
noi, a cazurilor vulnerabile, a cazurilor de reevaluare şi a stabilirii serviciilor de specialitate și 
recuperare în vederea creşterii gradului de autonomie a persoanei cu dizabilităţi. 

Evaluarea complexă este un proces complex, care presupune colectarea de informaţii cât 
mai complete din domeniul medical, social, psihologic şi vocaţional. Evaluarea în cadrul 
serviciului are loc în echipa multidisciplinară, unde toţi membrii sunt implicaţi activ, fiecare 
lucrând complementar cu celălalt şi respectând drepturile şi demnitatea persoanei cu handicap. 
Evaluarea este realizată zilnic la sediul instituţiei  pentru persoanele deplasabile, programate 
conform comunicării/programării, de către responsabilii de caz/managerii de caz/asistenţii sociali, 
medicii specialişti, psihologii, psihopedagogii serviciului. 

În anul 2019  s-au înregistrat: 
 un număr de 7715 cereri de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap 

(persoane adulte), pentru care au fost făcute programări la evaluare, comunicări în vederea 
completării dosarelor în urma verificării acestora din punct de vedere medico-psiho-social 
şi administrativ, precum și evaluările propriu-zise. Din cele 7715 cazuri, 1118 au fost 
evaluate la domiciliul solicitantului, iar 6597 la sediul instituţiei. 

 un numar de 300 - adrese/petiţii/corespondentă /alte solicitări. 
 s-au oferit informaţii şi consiliere de specialitate, conform specializării personalului, 

pentru un numar estimativ de 10.000 beneficiari adulţi. 
 s-a asigurat corespondenţa pentru un numar estimativ de 9000 persoane adulte. 
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 s-a reactualizat baza de date pentru cazurile de reevaluare/prelungire şi au fost introduse 
cazurile noi în programul SeeSoft DSmart.  

 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. 

 s-a recomandat programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului pentru 
un număr de 465 cazuri  

 s-a avizat/întocmit planul individual de servicii al persoanei cu handicap pentru un număr 
de 465 cazuri. 
În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 au existat întâlniri de lucru cu serviciile 

specializate din cadrul primăriilor din judeţ, cu reprezentanţii, cu reprezentanţii AJOFM Braşov şi 
reprezentanţii Poliţiei Braşov, cu scopul creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor 
DGASPC Braşov. Au avut, de asemenea, loc întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai DSP Braşov în 
vederea realizării hărţii cu servicii de specialitate în cele trei domenii (medical/social/psihologic), 
și s-au încheiat parteneriate de colaborare cu DSP Braşov, ONG-uri în vederea creşterii si 
diversificării serviciilor oferite beneficiarilor cu nevoi speciale.  

S-a iniţiat încheierea unui Protocol de colaborare cu serviciile publice locale de asistență 
socială din judeţ şi AJOFM  Brasov în vederea creşterii calităţii familiilor /persoanelor aflate în 
nevoi/ în risc de „excluziune socială”.  
 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
Problemele cu care serviciul s-a confruntat în anul 2019 au vizat trei componente: resursa 

umană, resursa logistică și infrastructura serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități de la 
nivelul județelui. 

Astfel, din punct de vedere al resursei umane, Serviciul Evaluare Complexă pentru 
Persoane Adulte cu Handicap a resimțit acut lipsa medicilor specialiști care să sprijine activitatea 
de evaluare complexă a cazurilor aflate în lucru, precum și lipsa instruirii personalului Serviciului 
în domeniul dizabilității. 

Din punct de vedere al resurselor logistice, problema majoră cu care s-a confruntat 
Serviciul în anul 2019 a fost situația lipsei igienizării continue a spațiului pentru desfășurarea 
activității, ca urmare a programului de lucru al personalului de îngrijire, necorelat cu programul de 
lucru cu beneficiarii, precum și lipsa unui spațiu adecvat / securizant/ accesibilizat condiţiilor de 
sănătate al minorilor şi adulţilor cu dizabilităţi. 

În ceea ce privește infrastructura serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități de la 
nivelul județelui, au fost identificate următoarele probleme: lipsa unui centru de urgenţă pentru 
persoana adultă, cu sau fără dizabilitaţi, și lipsa centrelor de recuperare pentru persoane adulte. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru anul 2020 
În vederea îmbunătățirii activității serviciului și a evitării sincopelor în furnizarea 

serviciilor către beneficiari, considerăm necesară identificarea, cu celeritate, a unui alt spaţiu de 
desfăşurare a activităţiii zilnice a personalului serviciilor aflate în sediul de pe strada Apullum nr. 
3, deoarece clădirea este într-o stare de degradare fizică si morala avansată, respectiv planşee 
deformate, tavane cu crăpături, pereţi cu infiltraţii, etc. 

De asemenea, considerăm necesară formarea continuă a personalului cu privire la 
domeniul protecţiei drepturilor adultului cu dizabilităţi, precum punerea la dispoziţie a tuturor 
resurselor umane, materiale şi de comunicare cu adulţii, în funcţie de tipul dizabilităţii şi/sau în 
limba minorităţii naţionale din care face parte beneficiarul. Comunicarea cu persoanele cu 
dizabilităţi include, după caz, limbaje vorbite, ale semnelor şi alte forme de limbaje nonverbale, 
afişare de text, Braille, comunicare tactilă, imprimare cu corp mare de literă, mijloace multimedia 
accesibile, precum şi modalităţi de exprimare în scris, audio, în limbaj simplu, prin cititor uman şi 
moduri augmentative şi alternative, etc. Profesioniştii care asigură comunicarea cu persoanele  cu 
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dizabilităţi senzoriale, mintale, psihice şi asociate pot fi angajaţi ai DGASPC, contractaţi sau în 
relaţie de colaborare în baza unui parteneriat public- privat. 

În ceea ce privește infrastructura serviciilor sociale, se impune dezvoltarea cu precădere a 
serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecerea din sistemul de protecţie a copilului în 
sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale 
acestuia, precum și dezvoltarea unui/unor centru de urgenţă pentru persoane adulte (cu sau fără 
dizabilități),  locuinţe protejate, centre de recuperare pentru persoanele adulte/vârstnice şi a unui 
Centru socio-medical care să acopere solicitările venite din partea instituţiilor care se confruntă cu 
cazuri socio-medicale grave.  

 
B. BIROUL MANAGEMENT DE CAZ ADULȚI ȘI MONITORIZARE SERVICII 

SOCIALE 
  

1. Structura de personal 
Organigrama biroului prevede un număr de 6 posturi + 1 șef serviciu. De-a lungul anului 

2019, numărul posturilor ocupate nu a fost constant, existând momente în care pe segmentul de 
violență domestică a existat un singur manager de caz, la fel ca și pe cel reprezentat de locuințele 
protejate. Din luna august 2019 a fost delegat temporar, pe segmental de violență domestică, 1 
psiholog care desfășoară și activitatea de manager de caz. 

 
2. Activităţi desfăşurate: 
BMCAMSS are ca obiect principal de activitate protecția drepturilor victimelor violenței 

domestice, prin implementarea managementului de caz pentru acestea, și managementul de caz 
aplicat beneficiarilor serviciilor din cadrul CIA Timiș, CIA Sf.Anton, CIA Sf.Gheorghe, respectiv 
LP-urile Sf.Patrick, Casa Irlanda, Casa Chris și Casa Adrian. Biroul a realizat și coordonarea 
metodologică a activității CIA-urilor, LP-urilor, alături de CRRH Canaan Șercaia și CPV 
Castanul. 

a.Management de caz violență domestică: 
Cazurile preluate de BMCAMSS sunt cele referite de către Biroul de Intervenție în regim 

de urgență în asistență socială, obligatoriu cu REI și document referire caz, precum și cazurile de 
violență domestică semnalate de DAS/SPAS-urile din județ, sau Poliție. 

După preluarea cazului, specialistul /specialiștii asigură realizarea intervenției de 
specialitate pentru adultul aflat în atenția serviciului, întocmind documentele necesare soluționării 
cazului alocat (deplasări în teren, la domiciliul familiei, convorbiri telefonice, contactarea 
instituţiilor abilitate). Situaţia unui adult victimă a violenţei poate prezenta aspecte complexe 
legate de acesta, familie şi presupusul făptuitor/agresor, astfel încât nu este suficient şi nu este 
recomandabil ca un singur profesionist să o evalueze. Implicarea unei echipe multidisciplinare în 
evaluarea acestor situaţii reduce presiunea asupra adultului şi creşte cantitatea şi calitatea datelor 
obţinute şi pertinenţa deciziei. Echipa multidisciplinară şi interinstituţională, coordonată de un 
specialist, poate interveni atât în procesul de evaluare, cât şi în furnizarea serviciilor specializate. 
Deşi nu există o formulă standard în ceea ce priveşte componenţa echipei, există câteva categorii 
de profesionişti care fac parte în mod obişnuit din componenţa acesteia: asistentul social (care de 
regulă este şi coordonatorul procedurii de intervenție), psihologul (de regulă dintr-un serviciu 
specializat al DGASPC), medicul (dintr-un serviciu specializat al DGASPC sau colaborator). 

Evaluarea cazului presupune o investigarea mediului familial şi social în care trăieşte 
adultul. Profesioniştii care fac parte din echipa de intervenție vor urmări colectarea de informaţii 
relevante din toate ariile de evaluare vizate (medicală, socială, psihologică etc) prin interviul faţă 
în faţă cu persoanele implicate, prin observarea comportamentelor, prin consultarea actelor şi 
documentelor obţinute sau prin alte modalităţi specifice (ex: vizite, anchete sociale, convorbiri 
telefonice, solicitări de informaţii sau declaraţii în scris de la persoanele implicate sau alte 
persoane care au cunoştinţă despre situaţia adultului, aplicarea de teste sau tehnici specifice etc).  
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În cursul anului 2019, în atenția structurii au intrat un număr de 193 de cazuri. 
b. Management de caz persoane cu dizabilități: 
Această activitate se referă la monitorizarea evoluţiei beneficiarilor în centrele rezidențiale 

din subordinea DGASPC Brașov (centrele de îngrijire și asistență, respectiv locuințele protejate) 
și cuprinde elaborarea și implementarea planului de protecție (ce include serviciile și activitățile 
care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării, timpul aferent intervenției exprimat în ore/zi 
sau ore/săptămână, materialele și/sau echipamentele necesare, modalitățile de intervenție), a fișei 
de monitorizare (ce include sinteza discuțiilor dintre MC și personalul implicat în acordarea 
serviciilor către beneficiar, precum și comentariile privind modul în care se asigură beneficiarului 
un mediu sigur din punct de vedere al protecției împotriva exploatării, violenței și abuzului, 
împotriva torturii și a tratamentelor crude, inumane sau degradante) și completarea lunară a fișei 
de monitorizare externă. 

În anul 2019, au fost acordate servicii de management de caz pentru un număr total de 209 
persoane adulte cu dizabilități. 

c. Activitatea de secretariat a echipelor intersectoriale 
În conformitate cu prevederile HCJ 79/20.02.2019, respectiv HCJ 80/20.02.2019, 

activitatea de secretariat pentru Echipa Intersectorială Brașov pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice, respectiv pentru Echipa Intersectorială Brașov pentru prevenirea și 
combaterea exploatării copiilor prin muncă, este asigurată de BMCAMSS. 

În anul 2019 au avut loc două întâlniri de lucru ale acestor echipe.  
 
3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor 
La nivelul BMCAMSS, structura actuală de personal nu a asigurat necesarul pentru 

alcătuirea echipelor multidisciplinare, conform normelor în vigoare, la care s-a adăugat o paletă 
largă de noi atribuţii primite în conformitate cu legislația, fără o compensare cu resurse umane. 

 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
Propunerile pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de BMCAMSS vizează suplimentarea 

numărului de manageri de caz/psihologi care să deservească segmentul de violență domestică și 
LP-uri., cu atât mai mult cu cât instituția își propune implementarea prevederilor legale în vigoare, 
respectiv asigurarea serviciilor de specialitate și pentru victimele infracționalității. 
 

C. COMPARTIMENT SECRETARIAT COMISIE EVALUARE PERSOANE 
ADULTE CU HANDICAP 
  

1. Structura de personal 
Compartimentul cuprinde un număr de trei posturi, două de funcție publică de exeuție și 

un post personal contractul, care îndeplinește funcția de președinte al Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap. 

 
2. Activităţi desfăşurate: 

 Preluare dosare de la Serviciul de Evaluare Complexă Adulți, însoțite de raportul de 
evaluare complexă: 7657 (nr. existent în registrul de evidență a dosarelor intrate); 

 Verificarea documentelor din dosare din punct de vedere al legalitatii; 
 Transmiterea dosarelor catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
 Convocarea membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (în 2019 

au avut loc 182 de ședințe)  
 Redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap: 8821 (nr. care cuprinde și 

prelungiri pe luna ianuarie-februarie, evaluate de Serviciul de Evaluare Complexă în 
decembrie 2018); 
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 Expedierea a 8006 certificate de încadrare în grad de handicap, program individual de 
reabilitare și integrare socială, plan individual de servicii; 

 Eliberarea, prin ghișeul de informații, a 591 certificate de încadrare în grad de handicap; 
 Eliberarea către Hospice Casa Speranței a 224 certificate de încadrare în grad de handicap; 
 Predarea a 8821 certificate de încadrare în grad de handicap și a 66 decizii de 

instituționalizare către Serviciul Evidență Prestații și Beneficii de Asistență Socială; 
 Introducerea dosarelor in arhiva activa; 
 Redactarea unui număr de 70 de decizii: 65 instituționalizări (transfer dintr-un centru în 

altul), 1 măsură revocare, 4 neinstituționalizări; 
 S-au transmis către Serviciului Juridic al Consiliului Județean  Brașov un număr de 113 de 

puncte de vedere medicale, însoțite de copia dosarelor medicale; 
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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 

Numărul de posturi prevăzute în organigramă este de 1+11, toate fiind de funcție publică 
(1 post funcție publică de conducere, 7 posturi consilier superior, 2 posturi consilier principal, 1 
post consilier asistent și 1 post referent). La nivelul serviciului există o persoană delegată la o altă 
structură (Serviciul Evidență Prestații și Beneficii de Asistență Socială), respectiv o persoană 
delegată la SCSPBMF, de la Complexul de Servicii „Piatra Craiului“. 
 

2. Activităţi desfăşurate  
În această perioadă, Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetară și 

Management Financiar și-a desfășurat activitatea în conformitate cu activitățile generale și 
specifice stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C. Brașov, în 
vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin. 

Serviciul Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetară și Management 
Financiar îndrumă şi coordonează activitatea compartimentelor de contabilitate din centrele de 
plasament/complexurilor de servicii etc. din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, centralizează 
situațiile primite de la centre și de la ordonatorii terțiari de credite în vederea întocmiri situațiilor 
financiare lunare/trimestriale/anuale. 

În anul 2019, activitatea DGASPC Brașov a fost finanțată de la bugetul de stat. Bugetul de 
venituri și cheltuieli aprobat a înregistrat o valoare de 87.246.290 lei, defalcată după cum 
urmează: 
 DGASPC Brașov  -  80.010.060 lei  
 CRRPH CANAAN Șercaia  - 4.659.840 lei 
 Căminul pentru Persoane Vârsnice CASTANUL Victoria  -  2.576.390 lei. 

Bugetul de venituri și cheltuieli alocat în anul 2019 pentru DGASPC Brașov, defalcat pe 
titluri de cheltuieli, se compune din: 
 titlul 10 – cheltuieli de personal, în sumă de 62.687.050 lei, din care suma executată 

pentru plata drepturilor salariale a fost de 60.820.909 lei 
 titlul 20 – cheltuieli materiale, în sumă de 10.697.090 lei din care suma executată pentru 

plata bunurilor materiale/serviciilor/lucrărilor achiziționate în cursul anului a fost de 
8.947.154,31 lei 

 titlul 57 – cheltuieli cu asistența socială, în sumă de 2.505.630 lei, din care suma 
executată a fost de 2.087.883,34 lei. În totalul creditelor bugetare aprobate pentru asistența 
socială, suma de 1.282.000 lei a reprezentat subvenții destinate persoanelor cu handicap 
conform Legii nr. 448/2006, respectiv pentru  art. 24 – Transport (1.202.000 lei din care 
s-au efectuat plății în valoare de 1.136.586,5 lei) și art. 27 – Dobânzi (80.000 lei din care 
s-au efectuat plății în valoare de 68.700,22 lei). Diferența de 1.223.630 lei a reprezentat 
credite bugetare alocate pentru finanțarea cheltuielilor cu caracter social (materiale 
igienico-sanitare, rechizite, transport, bani de buzunar) aferente beneficiarilor de servicii 
din centrele/complexurile aflate în subordinea DGASPC, sumă din care au fost efectuate 
plății în valoare de 882.596,62 lei. 

 titlul 58 - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020, în sumă de 1.310.730 lei, reprezentând fonduri externe 
nerambursabile primite în cadrul proiectelor cu finanțare externă, respectiv: „TEAM-UP - 
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“ și „VENUS - Împreună pentru o 
viață mai bună“. Din suma alocată au fost efectuate plății în valoare de  382.613 lei. 
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 titlul 59 – alte cheltuieli, în sumă de 632.900 lei, din care a fost executată suma de 
330.126 lei care reprezintă contribuția asiguratorie pentru muncă, plătită de către instituție, 
aferentă drepturilor salariale. 

 titlul 70 -  cheltuiel de capital, pentru care a fost alocată suma de 2.476.660 lei și au 
achiziționate mijloace fixe în valoare de 418.336,46 lei. 
Din datele prezentate, rezultă că în anul 2019 bugetul alocat pentru activitatea desfășurată 

de către DGASPC Brașov a fost executat în proporție de 91,2%. 
Din totalul Bugetului de venituri și cheltuieli, în anul 2019, pentru aparatul propriu al 

DGASPC Brașov a fost alocat un buget de 16.056.120 lei, care a fost executat în proporție de 
97,8%, înregistrând plații în valoare de 15.705.472,96 lei. 

Din analiza cheltuielilor înregistrate pentru activitatea desfășurată de către DGASPC 
Brașov în anul 2019 au rezultat următoarele costuri medii/beneficiar pe tipuri de servicii furnizate, 
costuri care sunt prezentate defalcat în Anexa nr. 1 la prezentul raport de activitate. 
 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
 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 serviciul achiziții 
 încheierea, uneori,  cu întârziere a contractelor cu furnizorii 
 volumul mare de documente aferente anilor precedenți care nu au putut fi arhivate 
 numărul redus de personal din cadrul serviciului care face imposibilă deșfășurarea în bune 

condiții a activității și la supraîncărcarea cu atribuții a personalului existent care conduce 
la scăderea calității activității. 

 imposibilitatea defalcării soldului contului 461- Debitori Diverși privind înregistrarile din 
anii precedenți (2002-2016). 

 
4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 scoaterea la concurs a postului vacant de consilier superior 
 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 
 
 

B. SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 

1. Structură de personal 
De la data de 01.01.2019, în cadrul serviciului există un număr de 8 posturi, față de cele 12 

față de anul 2018, ca urmare a preluării de către AJPIS Brașov a unui număr de 4 posturi, în 
condițiile în care activitatea desfășurată în cadrul serviciului a rămas aceeași, chiar s-a 
diversificat, iar numărul de beneficiari este în continuă creștere în fiecare an. 

În cadrul serviciului își desfășoară activitatea un număr de 8 persoane și două persoane au 
delegare de atribuții în cadrul serviciului, după cum urmează: 
 5 persoane țin evidența, stabilesc, acordă sau sistează prestațiile sociale persoanelor cu 

handicap, întocmind lunar dispoziții de acordare sau încetare pentru plăți curente și 
restanțe;  

 persoană ține evidența și întocmește anchetele sociale pentru obținerea rovinietei, ține 
evidența și acordă carduri europene, întocmește registrul de dispoziții 

 persoană înregistrează și ține evidența deconturilor pentru transportul interurban 
persoanelor cu handicap, însoțitorilor sau asistenților personali, după caz care au fost 
utilizate de beneficiari și ține evidența plății dobânzilor la credite cu dobânzi subvenționate 
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 persoană stabilește și acordă legitimații pentru transportul urban persoanelor cu handicap 
și al asistenților personali, după caz 

 persoană ține evidența, stabilește și acordă facilități pentru transportul interurban 
persoanelor cu handicap, însotițorilor sau asistenților personali, după caz  

 

2. Activităţi desfăşurate  
În anul 2019: 

 au fost întocmite 13.023 de dispoziții conform registrului de dispoziții, cu peste 41% mai 
mult decât anul trecut ) 

 s-a verificat în programul informatic privind stabilirea drepturilor un număr de peste 19.400 de 
dosare ale beneficiarilor în plată (cu ~ 5% mai mult decât anul trecut ), și anume: situația 
dosarelor noi intrate, prelungite și sistate, situația plăților restante, situația plăților prin mandat 
poștal și bănci 

 s-au verificat biletele utilizate de beneficiari și decontate de transportatori, conform 
borderourilor transmise de transportatori; în anul 2019 s-au decontat peste 1.136.500  lei 

 s-au verificat chitanțele pentru plata dobânzilor subvenționate pentru 34 de beneficiari, în anul 
2019 decontându-se  68.700 lei 

 au fost eliberate un număr de 50.414 de bilete de călătorie gratuite, cu 10% mai multe față de 
anul trecut, pentru un număr de 7.308 de beneficiari 

 au fost eliberate un număr de 3.094 de legitimații de călătorie urbană, cu 58% mai multe față 
de anul trecut  

 au fost întocmite și transmite către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov 2.349 de 
dosare pentru eliberarea de roviniete (pentru care au fost realizate 602 anchete sociale), 
respectiv 104 dosare pentru sistarea taxei de rovinietă, ca urmare a încetării dreptului sau 
schimbarea autoturismului. 

 au fost înregistrate pe site-ul ANPD și eliberate persoanelor cu dizabilități 247 de carduri 
europene de dizabilitate. 

 au fost emise și înregistrate un număr de 13.023 dispoziții de punere în plată, sistare sau 
suspendare a beneficiilor de asistență socială. 

 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
Preluarea de către AJPIS a 4 posturi din personalul cu atribuții în efectuarea plăților 

prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la DGASPC, conform HG Nr 1019/2018, a 
îngreunat foarte mult desfășurarea activității în condiții optime și cu respectarea termenelor legale, 
iar delegarea a 2 persoane cu atribuții în cadrul serviciului nu este suficientă. 

În plus, au fost foarte multe zile de concediu medical, însumând 213 zile lucrătoare, din 
cele 260 de zile dintr-un an, de către 5 persoane, ceea ce este foarte mult, deoarece sarcinile 
acestora au fost redistribuite altor colegi, îngreunând și mai mult activitatea acestora. 

Insuficienta formare profesională a personalului din cadrul serviciului, deși au fost făcute 
propuneri de pregătire profesională, participând la cursuri doar 4 persoane din 10. 

În cursul anului 2019 nu am putut preda documentele arhivate, la arhiva instituției datorită 
lipsei personalului, neputând prelucra dosarele pentru arhivare, ceea ce a dus la aglomerarea 
spațiului din birou și din arhive, îngreunând gestionarea dosarelor curente. De asemenea în anul 
2018 nu au putut fi predate dosarele prelucrate deoarece nu era spațiu în arhiva instituției și nu 
este personal suficient. 

În perioada ianuarie-aprilie se prezintă un număr foarte mare de beneficiari pentru 
ridicarea biletelor de călătorie pentru transport interurban , iar spațiul de la ghișeele pentru relații 
cu publicul este foarte mic pentru acest număr mare de beneficiari, ceea ce determină o 
nemulțumire a acestora și o reducere a calității serviciilor acordate, fiind necesare două persoane 
și un spațiu mult mai mare. 
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4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 suplimentarea personalului, cu cel puțin 3 posturi din cele 4 luate de AJPIS 
 spațiu pentru arhivarea documentelor, atât în cadrul serviciului cât și al instituției, cu 

personalul corespunzător 
 perfecționarea profesională a personalului, anual, conform propunerilor făcute 
 un spațiu mai mare pentru ghișeele de relații cu publicul 
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VI. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE DIN 
SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT TEHNIC-
ADMINISTRATIV 
 
 

A. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC ȘI 
APROVIZIONARE 

 
1. Structură de personal 

La nivelul compartimentului există un număr de 7 posturi de execuție (6 posturi de funcție 
publică și 1 post personal contractual). În cursul anului 2019, au fost delegate pentru a desfășura 
atribuții specific în cadrul CAPTA un număr de patru personae, toate personal contractual.  
 

2. Activităţi desfăşurate  
a. Transport auto 
Până la sfârșitul anului 2018 s-au primit 700 de comenzi de transport de la beneficiari din 

cadrul Direcţiei, efectuându-se un număr de 600 de curse, adică 85,71% din totalul comenzilor. 
Cursele efectuate au însumat aproximativ  65.000 km. 

Incapacitatea de a da curs în proporție de sută la sută la comenzile primite s-a datorat lipsei 
personalului de specialitate (șoferi), ca urmare a transferării conducătorilor auto de la nivelul 
aparatului propriu al DGASPC Brașov la nivelul centrelor/complexurilor de servicii, decizie luată 
în anul 2018. În aceste condiții, delegarea persoanelor respective de la centrele/complexurile 
respective în cadrul CAPTA a fost deficitară, întrucât nu a existat întotdeauna acordul scris al 
respectivelor persoane. 

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.). La 
finalul anului, în parcul auto de la nivelul aparatului propriu al DGASPC Brașov s-au regăsit un 
număr de 3 autoturisme (unul primit prin transfer de Spitalul de Neurologie), un autoturism fiind 
într-o stare avansată de degradare fizică și morală, costurile de reparație periodică a acestuia fiind 
mari. 

b. Activități de resort ISCIR 
În cursul anul 2019 s-au verificat toate centralele termice de la nivelul instituției, fiind 

achiziționate, montate și înlocuite 5 centrale termice noi. Totodată, toți cei 45 de fochiști care își 
desfășoară activitatea în cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov au fost instruiți de către responsabilul 
R.S.T.V.I., împreună cu o comisie desemnată prin dispoziția Directorului General.  

c. Activități legate de patrimoniul DGASPC Brașov 
În 2019 au fost obținute extrasele CF necesare în vederea completării dosarelor de 

acreditare pentru casele de tip familial din cadrul CS Hărman, CS Piatra Craiului și CS Făgăraș. 
Au fost efectuate demerusuri pe lângă primăriile Hărman și Tărlungeni în vderea dezmembrării 
terenurilor pe care se găsesc casele aflate în subordinea DGASPC Brașov. Totodată, s-a reușit 
finalizarea procedurilor de întabulare pentru CTF Greierașul Teliu, CTF Gabriela Brădet, CTF 
Lizuca și CTF Patrocle Tărlungeni. 

d. Activități de întreținere și gestionare a patromoniului mobil al DGASPC Brașov 
În perioada supusă analizei, s-au efectuat, în regie proprie, lucrări de igienizare/reparații la 

spaţiile de lucru din cadrul sediilor de pe str. Iuliu Maniu (înlocuiri de geamuri, reparații la 
grupurile sanitare, lucrări de lăcătușerie etc) și de pe str. Apullum (reparație canalizare și 
amenajare spațiu arhivă de lucru pentru Serviciul Evaluare Prestații și Beneficii de Asistență 
Socială, respectiv Compartiment Secretariat CEPAH), precum și la centrele de plasament şi casele 
de tip familial din cadrul Complexurilor de Servicii Hărman, Tărlungeni și Piatra Craiului.   
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În același timp, au fost derulate de către gestionarul DGASPC Brașov toate activitățile 
specifice (380 NIR-uri, 375 BC-uri, 450 de fișe de magazie/inventar, 7200 BCF carburant, etc). 
De asemenea, au fost înregistrate în Registrul unic de evidență a contractelor de sponsorizare a 
unui număr de 233 de contracte de sponsorizare. 
 

3. Dificultăţi întâmpinate în realizarea atribuţiilor  
 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. 
 Personal insuficient, mai ales pe segmentul conducătorilor auto 

 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 Clarificarea relaţiilor de subordonare/coordonare a  personalului de execuție angajat  în 

cadrul centrelor din subordine – îngrijitori curățenie, muncitori calificați, conducători auto. 
 Îmbunătățirea colaborării cu Serviciul Achiziții Publice și cu Serviciul Juridic-Contencios. 

 
 

B. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 
 

1. Structură de personal 
La nivelul structurii există un număr de 8 posturi de funcție publică, din care 1 post de 

conducere și șapte posturi de execuție. O funcție publică de execuție de la nivelul Serviciului 
exercită cu caracter temporar funcția publică de conducere de director general adjunct economic. 
 

2. Activități desfășurate  
În anul 2019 au fost realizate un număr de 2.545 achiziții prin achiziție directă, astfel: 

 prin sistemul electronic SEAP – 1.820 achiziții; 
 prin publicarea unui anunț de publicitate pe platforma SEAP și pe site-ul instituției – 42 

achiziții; 
 prin realizarea achiziției conform art. 43 alin. (3) lit. a), b) și c) din H.G. nr. 395/2016 – 

683 achiziții. 
Materialele de curățenie și drepturile necesare beneficiarilor din centre au fost 

achiziționate din catalogul electronic din SEAP. Achizițiile de produse de papetărie, birotica și 
furnituri de birou  necesare atât  beneficiarilor instituționalizați cât si serviciilor care-i deservesc 
pe aceștia au fost efectuate tot din catalogul electronic din SEAP.  

Reparațiile curente de mică amploare și dificultate au fost efectuate în regie proprie iar 
Serviciul Achiziții Publice a asigurat achiziția materialelor necesare care au fost folosite la aceste 
lucrări. 

În ansamblu, achizițiile de orice natură efectuate de către DGASPC Brașov în anul 2019 
au fost realizate în urma încheierii de contracte și pe bază de comenzi ferme în SEAP. Durata 
medie a unui proces de achiziție publică, pentru anul 2019, a fost de 29 zile. 

În cursul anului 2019 a fost depusa o singură contestație în cadrul procedurii simplificate 
publicată cu nr. SCN1058696 din 18.11.2019, contestație respinsă de către CNSC. 

În anul 2019 au fost anulate un număr de 3 proceduri de achiziție (pentru 2 proceduri nu s-
au depus oferte, iar pentru o procedură a fost depusă o ofertă neconformă). 

În cursul anului 2019, au fost elaborate 2 proceduri de lucru și anume: 
 PO-152 Organizarea și desfășurarea achizițiilor din anexa 2; 
 PO-169 Elaborarea SAAP si PAAP. 

Pentru realizarea PAAP 2020 au fost centralizate un număr de 1.134 referate de necesitate 
transmise de structurile din cadrul DGASPC Brașov, cuprinzând un total de 10.839 poziții. 
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Produsele/serviciile/lucrările au fost centralizate în 87 categorii principale repartizate pe coduri 
CPV, pe proceduri de achiziție, astfel: 
 Licitație deschisă – 1; 
 Procedură simplificată – 28; 
 Achiziție directă – 58. 

 
3. Dificultăți întâmpinate în realizarea atribuțiilor 
Prima problemă identificată se referă la completarea referatului de necesitate de către 

fiecare beneficiar al rezultatului contractelor care urmează să fie atribuite într-un an financiar. 
Dacă activitatea de justificare a necesității prin intermediul RN nu este efectuată, sau este 
efectuată superficial, există un risc ridicat de neîndeplinire a obiectivelor și de consum de resurse 
în condiții de ineficiență și neeconomicitate.  

A doua problemă identificată se referă la elaborarea caietului de sarcini de către fiecare 
beneficiar al rezultatului contractelor care urmează să fie atribuite într-un an financiar. 
 

4. Concluzii și propuneri pentru 2020 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55  

 

VII. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN SERVICIILE 
SOCIALE REZIDENȚIALE SAU DE ZI 
 
 

A. COMPLEXUL DE SERVICII BRĂDET 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Brădet este un serviciu social de tip integrat, fără personalitate 

juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov, ce oferă servicii de tip rezidențial și servicii de 
recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități. Complexul are în structura sa o casă de tip familial 
(CTF Gabriela), un centru de plasament (CP Ghiocelul), un centru de recuperare (CRCH Brădet) 
și o locuință maxim protejată (LMP Casa Chris), situate în Brădet - Săcele. 

La nivelul CS Brădet există un număr de 80 de posturi, personal contractual, din care 1 
post de conducere și 79 de posturi de execuție. Compartimentele administrativ și socio-psiho-
medical, care deservesc întreg complexul, au 28 de posturi (economist, administrator, muncitori, 
șoferi, medic, asistenți sociali, psihologi și asistenți medicali). Personalul de specialitate este 
format din maseur, profesor CFM, psihopedagogi, logoped, instructori de educație, educatori, 
părinți sociali, infirmiere și îngrijitori, în total 51 de posturi, repartizate astfel : LMP Casa Chris 6, 
CTF Gabriela 9, CP Ghiocelul 27 și CRCH Brădet 9. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Brădet, au existat la 01.01.2019 un număr de 92 de 
posturi, din care 2 de conducere (1 șef centru și 1 coordonator de specialitate), 22 posturi în 
compartimentul administrativ (administrator, șofer, muncitori, magaziner și economist) și 69 de 
posturi în compartimentul socio-psiho-medical: 4 la LMP Casa Chris, 54 la CP Ghiocelul și 10 la 
CRCH Brădet.  

Prin HCJ 253/20.06.2019, începând cu data de 01.07.2019, structura organizatorică a 
Complexului s-a modificat, fără a influența însă numărul de personal, care a rămas 92: a fost 
înființat compartimentul socio-psiho-medical care să deservească întregul complex (având în 
componență 1 post de medic, 2 de psiholog, 2 de asistent social și 7 de asistent medical) și 
integrat serviciul social CTF Gabriela (înființat prin HCJ 252/20.06.2019) cu un număr de 9 
posturi.  

Prin HCJ 456/31.10.2019, cu 01.12.2019 s-a modificat din nou organigrama Complexului, 
structura de personal fiind diminuată cu 12 posturi: 1 post de conducere (coordonatorul de 
specialitate), 3 posturi din compartimentul administrativ (1 post de magaziner și 2 de muncitor), 3 
posturi din compartimentul socio-psiho-medical (toate de asistent medical) și 5 din personalul de 
specialitate (4 posturi de la CP Ghiocelul și 1 post de la CRCH Brădet).  

La finele anului 2019 erau vacante 10 posturi (4 de părinte social, 2 de psiholog, 1 
magaziner, 2 muncitori). În anul trecut au fost scoase la concurs 3 posturi (1 post maseur, 1 post 
profesor CFM – per.determinată și 1 post îngrijitoare – per.determinată), toate ocupate. 
 

b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Costul mediu/beneficiar 

ANUL 
2019 

CTF 
GABRIELA CP GHIOCELUL LMP CASA 

CHRIS CRCH Brădet 

IAN - 10478,42 6157,78 3943,65 

FEB - 9949,08 4583,78 5231,78 

MAR - 11559,29 7825,00 4794,97 
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APR - 7559,52 4970,00 1816,16 

MAI - 11121,29 7086,11 3664,36 

IUN - 11569,97 7126,64 4073,19 

IUL - 10888,68 6683,46 3810,86 

AUG 7427,12 8039,88 5469,93 3939,30 

SEPT 7981,75 7988,88 5948,83 3694,61 

OCT 8800,23 9035,21 6117,60 3060,93 

NOI 7662,30 8193,87 5116,22 3410,94 

DEC 8487,20 9711,16 6115,78 5445,48 
Medie 
anuală 8071,72 9757,93 5766,76 3907,19 

b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
 CTF Gabriela – licență provizorie de funcționare nr 1026 din 07.10.2019 pe o perioadă 

de un an de zile; 
 CP Ghiocelul – licență provizorie de funcționare nr 1025 din 07.10.2019 pe o perioadă de 

un an de zile; 
 LMP Casa Chris – s-au depus actele pentru licențiere; 
 CRCH Brădet – licență de funcționare seria LF nr 000691, valabilă pentru o perioadă de 

5 ani, din 2016 până în 2021; 
b.3. Activități administrative 

 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare și reparații curente realizate în regie proprie. 
 lucrări de întreținere a curții, grădinii, livezii și serei din cadrul Complexului 
 conectare CP Ghiocelul la rețeaua de apă cu diametrul 63 mm pentru asigurarea debitului 

și presiunii necesare la hidranții interiori și toalete 
 au fost instalate 2 centrale termice noi de 80kw la CP Ghiocelul 
 activități de îngrijire a animalelor din dotarea Complexului, folosite pentru terapiile de 

recuperare a beneficiarilor (măgari, ponei etc) 
b.4. Activități de protecția mediului 

 CTF Gabriela și LMP Casa Chris sunt dotate integral cu iluminat de tip LED, iar CP 
Ghiocelul cu peste 50% lămpi LED (consum de energie electrică cu 90% mai redus decât 
în cazul lămpilor convenționale) 

 CTF Gabriela este dotată cu panou solar pentru apă caldă, care contribuie la economia de 
energie electrică sau de combustibil lemnos 

 CRCH Brădet este dotat cu 4 panouri solare 
b.5. Sponsorizări 2019 

 În anul 2019 au fost atrase sponsorizări de peste 150000 de lei (bunuri și servicii), unul 
dintre sponsorii constanți ai Complexului fiind SC Danger SRL, care asigură în fiecare lună (în 
ultima duminică) o excursie cu autocarul pentru beneficiari. 
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial și de recuperare oferite de Complexul de 

Servicii Brădet sunt reprezentați de copiii și tinerii cu dizabilități (în cazul beneficiarilor locuinței 
protejate).  
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Capacitatea totală a serviciilor rezidențiale ale Complexului este de 71 de locuri (10 în 
LMP Casa Chris, 12 în CTF Gabriela și 49 în CP Ghiocelul), la data de 31.12.2019 fiind ocupate 
46 de locuri (10 în LMP Casa Chris, 12 în CTF Gabriela și 24 în CP Ghiocelul). 

Capacitatea totală a serviciilor de recuperare oferite de Complexul este de 34 de locuri. În 
anul 2019 au fost oferite servicii de recuperare pentru 70 de copii cu dizabilități din cadrul CS 
Brădet sau de la familii biologice, asistenți maternali și familii de plasament. 

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.T.F Gabriela 
Intrări:     13 (înființat în 2019) 
Ieșiri:     1 
Capacitate:    12 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 12 beneficiari  
Vârstă beneficiari:  1 beneficiar cu vârsta între 7 – 14 ani 
     7 beneficiari cu vârsta între 14 – 18 ani 
     4 beneficiari cu vârsta între 18 – 26 ani 
 
CP Ghiocelul 
Intrări:     2  
Ieșiri:     10 
Capacitate:   49 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  24 beneficiari  
Vârstă beneficiari:  4 beneficiari cu vârsta între 7 – 14 ani 
     12 beneficiari cu vârsta între 14 – 18 ani 
     8 beneficiari cu vârsta între 18 – 26 ani 
 
LMP Casa Chris 
Intrări:     1  
Ieșiri:     0  
Capacitate:   10 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  10 beneficiari 
Vârstă beneficiari:  între 19 - 30 ani 
 
CRCH Brădet 
Capacitate:   34 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  18 beneficiari 
Nr. total beneficiari în 2019: 70 
Vârstă beneficiari:  între 3 - 18 ani 
 

c.3. Situația școlară a beneficiarilor 
Beneficiarii Complexului de Servicii Brădet sunt toți copii și tineri cu dizabilități, având măsuri de 

orientare școlară către CSEI Brădet, CSEI Făgăraș, Școala Specială Brașov și Școala de Nevăzători din 
București. Promovabilitatea acestora a fost în 2019 de 100%. 

c.4. Activități specifice 
La începutul anului a avut loc ședința cu personalul de specialitate, în vederea stabilirii 

obiectivelor și strategiilor pe linie educațională (formală, non-formală și informală), de recreere, 
socializare și petrecere a timpului liber, respectiv de dezvoltare de deprinderi de viață independentă, avute 
în vedere a se realiza până la finele lui 2019. 

Pentru sprijinirea beneficiarilor în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, în cadrul CS 
Brădet au fost construite, cu sprijin extern, două sere (de legume și de flori), care pot fi utilizate și iarna, și 
unde copiii și tinerii din Complex beneficiază de învățare interactivă, cultivând roșii, castraveți, ardei, 
rubarbă, plante aromatice și răsaduri de flori. Recoltele sunt folosite pentru hrana beneficiarilor (legumele), 
respectiv pentru înfrumusețarea curții (florile). În cadrul Complexului funcționează și un atelier de 
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tâmplărie pentru beneficiari, în care se realizează o parte din dotările interne și mobilierul urban din curte, 
precum și un atelier de modelaj, traforaj și pirogravură, tot pentru beneficiari.   

Obiectivul acestor ateliere este acela de creștere a gradului de autonomizare al 
beneficiarilor. 

c.4. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat diverse acţiuni de recreere și socializare (participări la 

meciurile de baschet ale echipei CSU Olimpia Brașov, frecventare săptămânală a Pișcinei 
Olimpice de la Brașov de câte 6 copii din centru –sponsorizare-, participare la acțiunile 
Galeriilor Creativ -7/10 beneficiari pe săptămână - etc), excursii și tabere (câte o excursie cu 
autocarul pe lună), activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor 
(confecționarea de mărțișoare, decorațiuni pentru 8 martie, Paști, 1 iunie, crearea de decorațiuni 
pentru sărbători ce au fost expuse la Târgul de Crăciun al DGASPC Brașov de la Coresi 
Shopping Resort, gardenning în seră și solarii, activități sportive în sala de sport a Complexului 
etc). 
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
În ceea ce privește resursele umane apar perturbări ale activității în cazurile posturilor 

unice (muncitori fochiști, asistenți medicali, muncitori bucătărie). Normarea acestor posturi nu se 
face, la acest moment, luând în calcul toate elementele de influență directă (norma efectivă de 
muncă, limitările legislative din domeniul muncii cu privire la durata de muncă raportată la 
perioada de repaus obligatoriu, concediul de odihnă legal, zilele libere legale, obligativitatea 
asigurării continuității activității) sau indirectă (concediile suplimentare, concediile medicale, 
evenimentele familiale), ceea ce face ca în cazul serviciilor sociale rezidențiale, totalul orelor de 
muncă per post să fie de 732 ore/lună. Ceea ce înseamnă că raportat la norma de muncă pe lună 
(172 de ore), necesarul de persoane/post/lună este de 4,25. 

O altă problemă este cea a distanței mari față de domiciliul angajaților (minim 10 km) și 
faptul că transportul public până la locația Complexului nu este asigurat în mod constant, ci doar 
de trei ori pe zi (la orele 07:30, 15:30 și 20:00), ceea ce obligă la organizarea activității în cadrul 
Complexului în ture fixe, fără a exista posibilitatea de evitare a supraîncărcărilor. 

La problema dificultății accesului la Complex se adaugă cele de submotivare a angajaților 
ca urmare a gravității diagnosticelor beneficiarilor și a tulburărilor de comportament a acestora 
fără a beneficia de sporuri specifice, respectiv a prețurilor mari pentru transportul public și a 
pericolului la care se expun zilnic la traversarea zonei Gârcinului. 

O problemă majoră, ridicată periodic în ultimii ani, o reprezintă faptul că CS Brădet nu 
are, începând cu 01.06.2016 serviciu de pază (deși este centrul cu cea mai mare suprafață de la 
nivelul DGASPC Brașov, este complet izolat față de orice comunitate și găzduiește doar 
beneficiari cu dizabilități) și nici angajați cu atribuții de pază (paznici angajați), „paza“ fiind 
asigurată cu sistem de supraveghere cu 16 camere (din care funcționează doar jumătate), iar 
accesul este asigurat cu videointerfoane care nu funcționează, sistemul fiind afectat la incendiul 
din 2017 și nereparat nici în prezent. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
Pentru o activitate la parametrii de calitate (impusă de legislația în vigoare și dorită de 

personalul Complexului) și competitivitate (îmbunătățiri vizibile în starea de bine a 
beneficiarului, atât din punct de vedere medico-social, cât și al deprinderilor de viață 
independentă) considerăm necesară implementarea, în tot sau în parte, a următoarelor propuneri: 
 un răspuns adecvat și într-un termen rapid al serviciilor responsabile din cadrul DGASPC 

Brașov în cazul situațiilor neprevăzute (avarii și defecțiuni neprevăzute apărute la 
sistemele/instalațiile care țin de asigurarea nevoilor primare ale beneficiarilor: apă, apă 
caldă, confort termic, siguranță fizică). 

 motivarea resursei umane existente și a celei potențiale, inclusiv prin organizarea de 
cursuri de pregătire continuă 
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 dotarea cu panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere (acestea se amortizează în 
maxim 2 ani, aducând economii la energia electrică sau lemnoasă, în funcție de centru) – 
care poate fi implementată la toate centrele/casele de tip familial/locuințe protejate din 
cadrul DGASPC Brașov 

 dotarea cu panouri fotovoltaice pentru asigurarea, cel puțin parțială, a energiei electrice – 
propunere ce poate fi, de asemenea, implementată la toate centrele/casele de tip 
familial/locuințe protejate 

 inițierea și încheiarea unui parteneriat cu Fundația SERA România pentru sprijinirea 
reintegrărilor în familie (cu efecte directe asupra reducerii costurilor medii/beneficiar) 
O altă propunere este cea a creării unui complex pentru tineri cu sau fără dizabilități pentru 

producerea de legume, fructe, produse animaliere și biomasă (necesară complexelor care au 
centrale termice cu combustibil solid), cu scopul scăderii cheltuielilor cu cele menționate anterior 
și a integrării socio-profesionale a tinerilor cu dificultăți de reintegrare (familială și socio-
profesională). 
 
 

B. COMPLEXUL DE SERVICII SĂCELE 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Săcele este un serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate 

juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov. Complexul are în structura sa patru case de tip 
familial (CTF Chip, CTF Dale, CTF Donald, CTF Peter Pan) și un centru maternal (CM „Casa 
Mamei“), situate în Săcele, Hărman  și Lunca Câlnicului – Prejmer. 

La nivelul CS Săcele există un număr de 49 de posturi, personal contractual, din care 1 
post de conducere și 48 de posturi de execuție. Compartimentele administrativ și socio-medical, 
care deservesc întreg complexul, au 10 posturi (economist, administrator, muncitor, șofer, 
asistenți socialei, psihologi și asistenți medicali). Personalul de specialitate este format din 
instructori de educație, educatori și părinți sociali, în total 38 de posturi, repartizate astfel : CM 
„Casa Mamei“ 6, CTF Chip 8, CTF Dale 8, CTF Donald 8 și CTF Peter Pan 8. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Săcele, au existat la 01.01.2019 un număr de 31 de 
posturi, din care 1 de conducere șef centru, 8 posturi în compartimentele administrativ și socio-
psiho-medical (administrator, economist, sofer, muncitor, asistent social, psiholog, asistenți 
medicali). Începând cu data de 01.06.2019, în cadrul Complexului au fost preluate CTF Donald și 
CTF Peter Pan din cadrul Complexului de Servicii Hărman (desființat), astfel că structura de 
personal a crescut cu 18 posturi (2 posturi în compartimentul socio-psiho-medical și 16 posturi 
personal de specialitate). 

La finele anului 2019 erau vacante 8 posturi (1 post de asistent social, 6 posturi de părinte 
social și 1 post de instructor de educație), 1 post de instructor de educație fiind temporar vacant, 
titularul aflându-se în concediu pentru creșterea copilului. 

În anul 2019 au fost scoase la concurs 3 posturi  (1 post asistent medical și 2 posturi 
părinte social), fiind ocupat doar postul de asistent medical. 

Pe parcursul anului 2019, personalul complexului nu a participat la cursuri de formare 
profesională. 
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b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Costul mediu/beneficiar 
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fata de 

costul mediu 
prevazut in 
standarde 

42
44

.3
1 

53
01

.8
4 

41
48

.0
0 

41
86

.5
3 

47
19

.8
7 

27
60

.4
5 

31
65

.3
9 

29
43

.2
6 

39
05

.9
3 

35
46

.8
6 

26
67

.9
8 

38
45

.0
2 

37
86

,2
9 

C.T.F. 
DALE 

Cheltuieli totale luna in curs 

T
O

T
A

L
 / 

A
N

 

Ja
n-

19
 

Fe
b-

19
 

M
ar

-1
9 

A
pr

-1
9 

M
ay

-1
9 

Ju
n-

19
 

Ju
l-1

9 

A
ug

-1
9 

Se
p-

19
 

O
ct

-1
9 

N
ov

-1
9 

D
ec

-1
9 

Cheltuieli 

32
52

0.
00

 

34
12

2.
00

 

33
80

8.
00

 

31
54

7.
00

 

31
52

3.
00

 

32
,1

76
.0

0 

32
41

1 

35
57

4 

33
11

4 

44
65

3 

36
72

5.
9 

43
91

0.
46

 

42
20

84
.3

6 

Nr mediu 
beneficiari 

in luna 
11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 10 10 10,75 

Cost mediu / 
beneficiar  / 
luna rezultat 29

56
.3

6 

31
02

.0
0 

30
73

.4
5 

28
67

.9
1 

31
52

.3
0 

29
25

.0
9 

29
46

.4
5 

32
34

.0
0 

30
10

.3
6 

40
59

.3
6 

36
72

.5
9 

43
91

.0
5 

32
82

,5
9 

Cost mediu / 
beneficiar / 
luna conf 
standard 

cost 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

Depasiri 
fata de 

costul mediu 
prevazut in 
standarde 

79
3.

36
 

93
9.

00
 

91
0.

45
 

70
4.

91
 

98
9.

30
 

76
2.

09
 

78
3.

45
 

10
71

.0
0 

84
7.

36
 

18
96

.3
6 

15
09

.5
9 

22
28

.0
5 

11
19

,5
9 

C.T.F. 
CHIP 

Cheltuieli totale luna in curs 
T

O
T

A
L

 / 
A

N
 

Ja
n-

19
 

Fe
b-

19
 

M
ar

-1
9 

A
pr

-1
9 

M
ay

-1
9 

Ju
n-

19
 

Ju
l-1

9 

A
ug

-1
9 

Se
p-

19
 

O
ct

-1
9 

N
ov

-1
9 

D
ec

-1
9 

Cheltuieli 

43
66

7.
00

 

42
72

8.
00

 

43
42

8.
00

 

42
46

1.
00

 

41
68

3.
00

 

36
83

5.
00

 

35
64

7 

39
06

9 

39
68

3 

45
66

6 

40
81

3.
52

 

64
86

8.
7 

5165
49.22 

Nr mediu 
beneficiari 

in luna 
6 7 7 8 6 5 5 7 7 7 10 10 7,08 

Cost mediu/ 
beneficiar/ 

luna rezultat 72
77

.8
3 

61
04

.0
0 

62
04

.0
0 

53
07

.6
3 

69
47

.1
7 

73
67

.0
0 

71
29

.4
0 

55
81

.2
9 

56
69

.0
0 

65
23

.7
1 

40
81

.3
5 

64
86

.8
7 

62
23

,2
7 



62  

 

Cost mediu/ 
beneficiar/ 
luna conf 
standard 

cost 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

21
63

.0
0 

Depasiri 
fata de 

costul mediu 
prevazut in 

standard 
51

14
.8

3 

39
41

.0
0 

40
41

.0
0 

31
44

.6
3 

47
84

.1
7 

52
04

.0
0 

49
66

.4
0 

34
18

.2
9 

35
06

.0
0 

43
60

.7
1 

19
18

.3
5 

43
23

.8
7 

40
60

,2
7 

C.M. 
CASA 

MAMEI 

Cheltuieli totale luna in curs 

T
O

T
A

L
 / 

A
N

 

Ja
n-

19
 

Fe
b-

19
 

M
ar

-1
9 

A
pr

-1
9 

M
ay

-1
9 

Ju
n-

19
 

Ju
l-1

9 

A
ug

-1
9 

Se
p-

19
 

O
ct

-1
9 

N
ov

-1
9 

D
ec

-1
9 

Cheltuieli 

32
39

3.
00

 

31
38

1.
00

 

33
79

1.
00

 

35
87

4.
00

 

32
00

8.
00

 

27
,2

13
.0

0 

27
76

6 

27
58

0 

29
18

5 

35
20

8 

31
47

8.
88

 

51
69

9.
88

 

39
55

77
.7

6 

Nr mediu 
beneficiari 

in luna 
6 6 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4,08 

Cost mediu / 
beneficiar  / 

luna 
/rezultat 53

98
.8

3 

52
30

.1
7 

84
47

.7
5 

11
95

8.
00

 

10
66

9.
33

 

90
71

.0
0 

69
41

.5
0 

68
95

.0
0 

72
96

.2
5 

88
02

.0
0 

78
69

.7
2 

12
92

4.
97

 

84
58

,7
1 

Cost mediu / 
beneficiar / 
luna conf 

standard de 
cost 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

38
28

.0
0 

Depasiri 
fata de 

costul mediu 
prevazut in 
standarde 

15
70

.8
3 

14
02

.1
7 

46
19

.7
5 

81
30

.0
0 

68
41

.3
3 

52
43

.0
0 

31
13

.5
0 

30
67

.0
0 

34
68

.2
5 

49
74

.0
0 

40
41

.7
2 

90
96

.9
7 

55
56

8.
52

 

b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
 Centrul Maternal ,,Casa Mamei”-Săcele: Licență de funcționare seria LF nr. 000539 

(23.11.2017-22.11.2022) 
 C.T.F. ,,Dale”-Săcele: Licență de funcționare seria LF nr. 0008370 (28.03.2016-

28.03.2021) 
 C.T.F. ,,Chip” Săcele, C.T.F. ,,Donald” Hărman și C.T.F. ,,Peter Pan” Lunca 

Câlnicului: licență de funcționare provizorie, în prezent în proces de evaluare pentru 
obținerea licențierii de funcționare. 
b.3. Activități administrative 

 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare realizate în regie proprie (reparat pereți baie, instalații sanitare, 

dulapuri, uși, geamuri, schimbat parchet, vopsit bănci curte, țevi gaz etc). 
 înlocuire centralele termice de la CTF Dale și CTF Chip 
 achiziționarea a două containere pentru depozitare  la CTF Donald și CTF Peter Pan 
 plantare flori în jardiniere și în curțile căsuțelor 
 construire/reparare garduri la CTF Dale și CM Casa Mamei, reparare podețe acces în CTF 

Chip și CTF Dale, pavare curte CTF Dale 
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b.4. Sponzorizări atrase în 2019 
Pentru a crește confortul beneficiarilor de la C.S.Săcele în anul 2019 au fost atrase 

sponsorizări în valoare de 15562,14 lei 
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Complexul de Servicii Săcele 

sunt reprezentați de cuplurile mamă-copil (în cazul beneficiarilor centrului maternal), respectiv 
copii fără dizabilități cu vârste între 7 și 18 (26) de ani.  

Capacitatea totală a serviciilor sociale ale Complexului este de 46 de locuri (6 la centrul 
maternal și 40 în casele de tip familial), la data de 31.12.2019 fiind ocupate 39 de locuri (4 la 
centrul maternal și 35 în casele de tip familial). 

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.M. „Casa Mamei“ Săcele 
Intrări:     6 cupluri mamă-copil/copii 
Ieșiri:      7 cupluri mamă-copil/copii 
Capacitate:     6 cupluri mamă/copil 
Nr. mediu de beneficiari:   12.33 (mame și copii) 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 11 beneficiari (patru cupluri mama-copil/copii) 
Grupe de vârstă beneficiari: 2 mame minore, 2 mame majore, 3 copii sub 6 ani, 1 copil 
     10 ani,  1 copil 13 ani 
 
CTF Donald Hărman 
Intrări:     2  
Ieșiri:      6 (reintegrări 2, adopție 1, reinserție socio-profesională 3) 
Capacitate:    8 locuri 
Nr. mediu de beneficiari:   6.75 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  6 beneficiari  
Grupe de vârstă beneficiari: Toți beneficiarii peste 13 ani 
 
CTF Peter Pan Hărman 
Intrări:     0  
Ieșiri:      1 (reinserție socio-profesională) 
Capacitate:    10 locuri 
Nr. mediu de beneficiari:   9.75 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  9 beneficiari 
Grupe de vârstă beneficiari: Toți beneficiarii peste 13 ani 
 
CTF Dale Săcele 
Intrări:     0  
Ieșiri:      1 (reintegrare) 
Capacitate:    11 locuri 
Nr. mediu de beneficiari:   10.75 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  10 beneficiari 
Grupe de vârstă beneficiari: Toți beneficiarii peste 13 ani 
 
CTF Chip Săcele 
Intrări:     1  
Ieșiri:      1 (reintegrare) 
Capacitate:    11 locuri 
Nr. mediu de beneficiari:   10.25 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  10 beneficiari 
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Grupe de vârstă beneficiari: 2 beneficiari cu vârste între 7 – 12 ani 
     8 beneficiari peste 13 ani 
 

c.3. Situația școlară a beneficiarilor 
Majoritatea beneficiarilor de la CTF Dale, CTF Donald, CTF Peter Pan și CTF Chip au 

promovat la finele anului școlar trecut, cu excepția a trei beneficiari de la CTF Chip, repetenți ca 
urmare a absenteismului școlar. 

În ceea ce privește beneficiarii copii ai Centrului Maternal „Casa Mamei“, niciunul dintre 
aceștia nu a fost înscris la școală în anul școlar 2018-2019. 

c.4. Situații de criză 
Situațiile de criză se raportează, în principal, la absențele fără permisiune din cadrul CTF 

Donald Hărman, CTF Chip Săcele și CTF Dale, pe fondul tulburărilor de comportament ale 
beneficiarilor, gestionate cu dificultate și din cauza lipsei de personal. 

c.5. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat diverse acţiuni de recreere și socializare (participări la 

manifestările Centrului Multicultural Săcele, activități de recreere la piscină, Grădina Zoologică 
Brașov, Parc Aventura, evenimente de 1 iunie în comunitate, ieșiri în comunitate, ieșiri la 
shopping, participări la slujbe religioase, la aprinderea bradului de Crăciun, la colindat etc), 
excursii și tabere (la Sibiu, Sinaia, Zărnești, Brașov, Sighișoara, Costinești), activităţi de 
dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor (confecționarea de mărțișoare ce 
au fost oferite femeilor de la azilul de bătrâni din Săcele, crearea de decorațiuni pentru sărbători 
ce au fost expuse la Târgul de Crăciun al DGASPC Brașov de la Coresi Shopping Resort, 
particiarea la cursuri de coafură etc), respectiv activități specifice de recreere și socializare 
pentru beneficiarele Centrului Maternal (plimbări în parc cu cei mici, excursii în zone turistice 
din Brașov/Săcele, cumpărături, ieșiei în comunitate pentru cunoașterea instituțiilor și serviciilor 
sociale ce pot fi accesate), sesiuni educaționale și de specialitate, consilieri psihologice pe teme 
specifice (puericultură, responsabilități parentale, dezvoltarea copilului, disciplinarea pozitivă 
etc.) 

c.6. Proiecte cu și pentru beneficiari în 2020 
Pentru anul 2020, ca și proiecte ce se vor desfășura împreună cu sau pentru beneficiarii 

Complexului de Servicii Săcele, avem în vedere: 
 organizarea de noi excursii și tabere  
 diversificarea activităților de recreere și socializare, de educație și divertisment, în funcție 

de vârsta și particularitățile individuale ale beneficiarilor; 
 identificarea serviciilor sociale și comunitare, a ONG-urilor și instituțiilor care pot oferi 

cursuri/servicii/informații pentru integrarea socio-profesională a beneficiarilor care au 
finalizat o formă de învățământ sau doresc să se angajeze, după caz 

 proiecte educaționale (strategii didactice alternative, programe educaționale, meditații etc.) 
care să crească performanțele școlare ale beneficiarilor 

 
3. Dificultăţi întâmpinate  

Principalele probleme întâmpinate în anul 2019 au fost : 
 lipsa fondurilor pentru transportul copiilor în excursii si activitati extra scolare 
 lipsa resurselor financiare pentru susținerea activităților de recreere și socializare pentru 

beneficiarii centrului maternal și pentru activitățile ce ar trebui organizate de CM/CTF cu 
implicarea comunității (cf. ordin 81/2019 și ordin 25/2019) 

 cursuri de formare a personalului  
 lipsă acte spații și cladiri  
 lipsa unui centru specializat pentru copiii cu tulburări de comportament și delicvență 

juvenilă, pentru protecția celorlalți beneficiari mai mici și a personalului de serviciu. 
 lipsa personalului de educație în structura de personal a centrului maternal 
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4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
Pentru îmbunătățirea activității la nivelul Complexului de Servicii Săcele, și, pe cale de 

consecință, a serviciilor oferite beneficiarilor complexului, propunem următoarele demersuri : 
 aprobarea de fonduri pentru activități recreativ-educative (tabere, excursii etc) 
 realizarea cu celeritate și profesionalism, de către Compartimentul Administrativ, 

Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare din cadrul DGASPC Brașov, a demersurilor necesare 
pentru efectuarea reparațiilor curente la imobilele din componența Complexului, reparații 
care nu pot fi realizate prin forțe proprii 

 realizarea cu celeritate, de către Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și 
Aprovizionare din cadrul DGASPC Brașov, a demersurilor necesare pentru clarificarea 
situației juridice a clădirilor în care se derulează activitatea Complexului 

 realizarea demersurilor necesare, de către Serviciul Managementul Resurselor Umane, în 
ceea ce privește organizarea de cursuri de perfecționare pe temele „Modalități de lucru și 
interacțiune cu beneficiarii cu comportament deviant“, respectiv „Gestionarea 
conflictelor“, în scopul soluționării adecvate a situațiilor de criză de la nivelul 
complexului. 

 rearanjarea structurii organizatorice a Complexului, prin: 
 înființarea unui post de psihopedagog sau de terapeut comportamental, având în 

vedere complexitatea problemelor comportamentale ale beneficiarilor și a 
situațiilor greu de gestionat cu care se confruntă personalul de îngrijire și educație 
(sau încheierea unui contract de prestări servicii cu un psihopedagog sau terapeut 
comportamental) 

 cuprinderea în structura de personal a Centrului Maternal „Casa Mamei“ a unui 
post de educator, prin transformarea postului de părinte social vacant la acest 
moment 

 
 

C. COMPLEXUL DE SERVICII PIATRA CRAIULUI 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Piatra Craiului este un serviciu social de tip rezidențial, fără 

personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov. Complexul are în structura sa trei 
case de tip familial (CTF Bambi, CTF Brebenel, CTF Casa Sf. Maria) și două locuințe maxim 
protejate (LMP Sf. Patrick și LMP Casa Irlanda), situate în Brașov, Râșnov, Hărman și Zărnești. 

La nivelul CS Piatra Craiului există un număr de 47 de posturi, personal contractual, din 
care 1 post de conducere și 46 de posturi de execuție. Compartimentele administrativ și socio-
medical, care deservesc întreg complexul, au 11 posturi (referent, administrator, muncitor, șofer, 
asistenți sociali, psihologi și asistenți medicali). Personalul de specialitate este format din 
instructori de educație, educatori, terapeut operațional, părinți sociali, infirmiere și îngrijitori, în 
total 35 de posturi, repartizate astfel : LMP Sf. Patrick 6, LMP Casa Irlanda 5, CTF Bambi 8, CTF 
Brebenel 8 și CTF Casa Sf. Maria 8. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Piatra Craiului, au existat la 01.01.2019 un număr de 
33 de posturi, din care 1 de conducere șef centru, 8 posturi în compartimentele administrativ și 
socio-psiho-medical (administrator, referent, șofer, muncitor, asistent social, psiholog, asistenți 
medicali). Începând cu data de 01.06.2019, în cadrul Complexului au fost preluate LMP Sf. 
Patrick și LMP Casa Irlanda din cadrul Complexului de Servicii Hărman (desființat), astfel că 
structura de personal a crescut cu 14 posturi (3 posturi în compartimentul socio-psiho-medical și 
11 posturi personal de specialitate). 
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La finele anului 2019 erau vacante 8 posturi (1 post de administrator, 2 posturi de părinte 
social, 1 post de infirmieră, 2 posturi educator specializat și 2 posturi de instructor de educație). 
 

b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Stadiul acreditărilor/licențierilor 

 CTF „Sf. Maria“ Brașov – este licențiată conform Licenței de funcționare seria LFNR 
000690/18.04.2019, valabilă 5 ani; 

 CTF Bambi Zărnești – licență provizorie de funcționare nr 994 din 20.09.2019 pe o 
perioadă de un an de zile; 

 CTF Brebenel Râșnov – licență provizorie de funcționare nr 993 din 19.09.2019 pe o 
perioadă de un an de zile; 

 L.M.P „Casa Irlanda” Hărman - licență de funcționare seria LF nr. 0005493/17.08.2016 
pe o perioadă de 5 ani  

 LMP „Sf. Patrick“ Hărman – s-a transformat din CTF în LMP, s-au depus actele pentru 
acreditare  
b.2. Activități administrative 

 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare realizate în regie proprie. 
 lucrări de întreținere a curților și grădinilor tuturor celor cinci locații 

b.3. Sponzorizări atrase în 2019 
Pentru a crește confortul beneficiarilor de la C.S. Piatra Craiului, în anul 2019 au fost 

atrase sponsorizări în valoare de 30039,17 lei. 
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Complexul de Servicii Piatra 

Craiului sunt reprezentați de tinerii cu dizabilități (în cazul beneficiarilor locuințelor protejate), 
respectiv copii cu și fără dizabilități cu vârste între 7 și 18 (26) de ani.  

Capacitatea totală a serviciilor sociale ale Complexului este de 43 de locuri (16 în 
locuințele protejate și 27 în casele de tip familial), la data de 31.12.2019 fiind ocupate 38 de 
locuri (14 în locuințele protejate și 24 în casele de tip familial). 

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.T.F „Sf. Maria“ Brașov 
Intrări:     0 
Ieșiri:      0 
Capacitate:     10 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 8 beneficiari  
Vârstă beneficiari: 7 - 18 ani, copii/tineri cu handicap și/sau certificate de 

orientare școlară 
 
CTF Bambi Zărnești 
Intrări:     0  
Ieșiri:      0 
Capacitate:    10 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  10 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   între 11 - 20 ani 
 
CTF Brebenel Râșnov 
Intrări:     1  
Ieșiri:      0  
Capacitate:    7 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  6 beneficiari 
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Vârstă beneficiari:   între 9 - 21 ani 
 
LMP „Sf. Patrick“ Hărman 
Intrări:     0  
Ieșiri:      0  
Capacitate:    8 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  7 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 21-25 de ani 
 
LMP „Casa Irlanda“ Hărman  
Intrări:     1  
Ieșiri:      0  
Capacitate:    8 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  7 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 22-33 de ani 

c.3. Situația școlară a beneficiarilor 
Pentru 2019 s-a propus și s-a implementat orientarea școlară/admiterea la liceu pentru un 

beneficiar (admis la Liceul Tehnologic ,,Malaxa” Zărnești), respectiv admiterea în învățământul 
superior pentru doi beneficiari (unul la Universitatea „Transilvania“ Brașov  - Facultatea de 
Litere, celălalt la Universitatea „Transilvania“ Brașov  - Facultatea de Educație Fizică și Sport). 
În acest fel, numărul beneficiarilor Complexului care urmează cursurile universitare a urcat la 
cinci tineri. 

De asemenea, au fost realizate activități tematice cu scopul de a consolida și completa 
cunoștințele achiziționate în cadrul procesului de învățământ formal, cu copiii încadrați în grad de 
handicap, respectiv cu cei cu CES (CTF,,Sf. Maria”) lucrându-se suplimentar, fiind adoptate 
metode motivaționale pentru a recupera, pe cât posibil, deficiențele psiho-cognitive. 

În plus, majoritatea beneficiarilor CS Piatra Craiului au participat, anul trecut, la activități 
extrașcolare (dansuri populare, canto, cor, fotbal). În fiecare casă, copiii participă la curățenie, 
prepararea hranei, igienizarea veselei și zilnic este un elev responsabil/casă cu atribuții în 
bucătărie. 

c.4. Situații speciale 
În decursul anului 2019 s-a reușit asigurarea, prin sponsorizări, a controalelor periodice si 

tratamentelor stomatologice pentru toti beneficiarii complexului. În plus, beneficiarii majori 
instituționalizați în casele de tip familial, pe perioada vacanțelor școlare/universitare și-au găsit 
locuri de muncă, cu contract, arătând în acest fel că sunt pregătiți pentru pasul pe care vor trebui 
să-l facă în momentul în care își finalizează studiile și vor părăsi Complexul. 

c.5. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat diverse acţiuni de recreere și socializare (participări la 

manifestările C`ArtFest, Sărbătoarea Junilor, Rezervația de urși, picnicuri, evenimente de 1 iunie 
în comunitate, ieșiri în comunitate, ieșiri la shopping, participări la slujbe religioase, la 
aprinderea bradului de Crăciun, la colindat etc), excursii și tabere (la Iași, Suceava, Piatra 
Neamț, Călimănești, Cozia, Mărcuș, Curtea de Argeș, Vidraru, Eforie, Putna, Gura Humorului, 
Sâmbăta, Făgăraș), activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor 
(confecționarea de mărțișoare, de decorațiuni pentru 8 martie, Paști, 1 iunie, crearea de 
decorațiuni pentru sărbători ce au fost expuse la Târgul de Crăciun al DGASPC Brașov de la 
Coresi Shopping Resort, etc).  

c.6. Proiecte cu și pentru beneficiari în 2020 
Pentru anul 2020, ca și proiecte ce se vor desfășura împreună cu sau pentru beneficiarii 

Complexului de Servicii Piatra Craiului, sunt avute în vedere: 
 organizarea de noi excursii și tabere  
 diversificarea activităților de recreere și socializare, de educație și divertisment, în funcție 

de vârsta și particularitățile individuale ale beneficiarilor; 
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 continuarea acțiunilor de motivare și responsabilizare a beneficiarilor, ajutându-i în acest 
mod să-și dezvolte deprinderile de viață independentă și să fie pregătiți pentru momentul 
în care vor părăsi sistemul instituționalizat. 

 
3. Dificultăţi întâmpinate  
 pe măsura înaintării în vârstă, copiii cu CES fac față cu greu programei școlare, care de 

multe ori nu este adaptată posibilităților intelectuale reale ale acestora; încă avem greutăți 
în acceptarea acestor copii în sistemul de învățământ de masă; 

 schimbările repetate din sistemul medical (lista medicamentelor compensate, tipizarea 
rețetarelor, lipsa medicilor de specialitate – ex. Dermatologic – în Spitalul de Pediatrie) 
afectează  negativ activitatea compartimentului de sănătate; 

 starea de pauperitate a familiei beneficiarului, precum și lipsa ajutoarelor materiale, 
bănesti furnizate de primăriile de domiciliu, facilitează admiterea minorului în sistem și 
îngreunează reintegrarea acestuia în familie/ familie extinsă;  

 plasamentul copiilor proveniți de la asistență maternală în case aflate în proximitatea 
asistentului maternal (în defavoarea familiei biologice), îngreunează reluarea legăturii cu 
familia naturală în vederea reintegrării copiilor; 

 
 

D. COMPLEXUL DE SERVICII TĂRLUNGENI 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Tărlungeni este un serviciu social de tip rezidențial, fără 

personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov. Complexul are în structura sa cinci 
case de tip familial (CTF Greierașul, CTF Buburuza, CTF Daniel, CTF Lizuca și CTF Patrocle) 
și o locuință minim protejată (LmP Casa Adrian), situate în Tărlungeni, Budila, Hărman și Teliu. 

La nivelul CS Tărlungeni există un număr de 57 de posturi, personal contractual, din care 
1 post de conducere și 56 de posturi de execuție. Compartimentele administrativ și socio-medical, 
care deservesc întreg complexul, au 12 posturi (referent, administrator, muncitor, șofer, asistenți 
sociali, psihologi și asistenți medicali). Personalul de specialitate este format din instructori de 
educație, educatori, părinți sociali, infirmiere și îngrijitori, în total 45 de posturi, repartizate 
astfel : LmP Casa Adrian 4, CTF Greierașul 8, CTF Buburuza 8, CTF Daniel 8, CTF Patrocle 8 și 
CTF Lizuca 8. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Tărlungeni, au existat la 01.01.2019 un număr de 50 de posturi, 
din care 1 de conducere șef centru, 12 posturi în compartimentele administrativ și socio-psiho-medical 
(administrator, referent, șofer, muncitor, asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali). Începând cu data 
de 01.06.2019, în cadrul Complexului a fost preluată CTF Greierașul Teliu din cadrul Complexului de 
Servicii Hărman (desființat), astfel că structura de personal a crescut cu 8 posturi, toate personal de 
specialitate.  

La finele anului 2019 erau vacante 7 posturi (1 post de muncitor, 1 post asistent social, 1 post 
psiholog, 1 post de părinte social, 1 post educator specializat și 2 posturi de instructor de educație). În 
anul trecut au fost scoase la concurs 4 posturi (1 post infirmieră, 2 posturi părinte social și 1 post asistent 
social), fiind ocupate 3 posturi (1 post infirmieră și 2 posturi părinte social). 

În 2019, 20 de persoane din cadrul Complexului au beneficiat de cursuri de igienă. 
 

b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Costul mediu/beneficiar 

ANUL 
2019 

CTF 
BUBURUZA CTF DANIEL CTF LIZUCA & 

CTF PATROCLE 
L.m.P CASA 

ADRIAN 
IAN 5399 2998 4499 3645 
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FEB 5913 3259 5089 3976 

MAR 5203 2929 4190 3057 

APR 5701 3375 5130 3181 

MAI 5565 3586 4997 3429 

IUN 5707 4131 5117 3635 

IUL 5385 3740 4556 3635 

AUG 5385 3740 4556 4632 

SEPT 4960 4310 4716 4568 

OCT 5087 4345 5683 5659 

NOI 4929 5193 4788 5310 

DEC 6131 5889 7315 6278 
Medie 
anuală 5.447 3.958 5.053 4.250 

b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
 CTF Lizuca Tărlungeni – licență provizorie de funcționare nr 995 din 20.09.2019 pe o 

perioadă de un an de zile; 
 CTF Patrocle Tărlungeni – licență provizorie de funcționare nr 996 din 20.09.2019 pe o 

perioadă de un an de zile; 
 CTF Casa Daniel Tărlungeni – licență provizorie de funcționare nr 1005 din 25.09.2019 

pe o perioadă de un an de zile; 
 CTF Buburuza Budila – licență provizorie de funcționare nr 997 din 20.09.2019 pe o 

perioadă de un an de zile; 
 CTF Greierașul Teliu - licență de funcționare seria LF nr. 000735 pe o perioadă de 5 ani  
 LmP Adrian Tărlungeni – s-a transformat în locuință protejată în 2018, s-au depus actele 

pentru acreditare  
b.3. Activități administrative 

 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare realizate în regie proprie. 
 lucrări de întreținere a curților și grădinilor tuturor celor cinci locații 

 
c. Managementul social  

c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Complexul de Servicii 

Tărlungeni sunt reprezentați de tinerii cu dizabilități (în cazul beneficiarilor locuinței protejate), 
respectiv copii fără dizabilități cu vârste între 7 și 18 (26) de ani.  

Capacitatea totală a serviciilor sociale ale Complexului este de 62 de locuri (6 în locuința 
protejată și 56 în casele de tip familial), la data de 31.12.2019 fiind ocupate 53 de locuri (4 în 
locuința protejată și 49 în casele de tip familial). 

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.T.F Greierașul Teliu 
Intrări:     12 (preluat de la CS Hărman în 01.06.2019) 
Ieșiri:      4 
Capacitate:     11 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 8 beneficiari  
Vârstă beneficiari: 7 - 18 ani, copii/tineri cu handicap și/sau certificate de 

orientare școlară 
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CTF Buburuza Budila 
Intrări:     1  
Ieșiri:      1 
Capacitate:    11 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  11 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   între 7 - 18 ani 
 
CTF Casa Daniel Tărlungeni 
Intrări:     12 (serviciu înființat în nov.2018)  
Ieșiri:      0  
Capacitate:    12 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  12 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 7 - 18 ani 
 
CTF Patrocle Tărlungeni 
Intrări:     2  
Ieșiri:      1  
Capacitate:    11 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  8 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 7 - 18 ani 
 
CTF Lizuca Tărlungeni 
Intrări:     1  
Ieșiri:      2  
Capacitate:    11 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  10 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 7-16 de ani 
 
LmP „Adrian“ Tărlungeni  
Intrări:     4  
Ieșiri:      0  
Capacitate:    6 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  4 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 22-33 de ani 
 

c.3. Situația școlară a beneficiarilor 
Personalul de educaţie s-a implicat în activităţi educaţionale, monitorizare situaţie şcolară, 

efectuare teme, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a fiecarui copil în parte. Toţi beneficiarii 
CTF Buburuza au promovat cursurile anului scolar 2019-2020 cu rezultate bune si foarte bune. 

c.4. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat diverse acţiuni de recreere și socializare (participări la 

manifestările organizate de autoritățile locale din comunități, picnicuri, evenimente de 1 iunie și 
1 decembrie, ieșiri la shopping, participări la slujbe religioase, la aprinderea bradului de 
Crăciun, la colindat etc), excursii și tabere (la Brașov, Săcele, Zărnești, Bran, Năvodari, 
Predeal), activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor 
(confecționarea de mărțișoare, decorațiuni pentru 8 martie, Paști, 1 iunie, crearea de decorațiuni 
pentru sărbători ce au fost expuse la Târgul de Crăciun al DGASPC Brașov de la Coresi 
Shopping Resort, etc).  

c.5. Proiecte cu și pentru beneficiari în 2020 
În decursul anului 2020 au fost planificate o serie de activități de recreere/socializare 

constând în: 
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 tabere în Poiana Brașov cu sprijinul Asociației AVA; 
 sărbătorirea zilelor de naștere; 
 excursii montane; 
 competiții sportive, concursuri pe teme artistice și de îndemânare;  
 ore de lectură; 
 sărbătorirea sărbătorilor Pascale și de iarnă; 
 colaborare cu voluntarii asociaților colaboratoare cu DGASPC BV; 
 înscrierea copiilor la școlile profesionale/liceu după finalizarea ciclului gimnazial; 
 consiliere vocațională cu beneficiarii; valorizarea abilităților; 
 pregătirea beneficiarilor din sistemul instituționalizat, pentru viață autonomă; 
 consiliere pentru sănătate și profilaxia bolilor și monitorizarea stării de sănătate; 
 încurajarea copiilor la participarea de activități extrașcolare (tabere, olimpiade, 

concursuri, voluntariat etc); 
 continuarea  proiectelor deja începute de la Crucea Roșie Brașov și încurajarea lor de a se 

implica în aceste activități de voluntariat civic; 
 implicarea copiilor în proiectele din viața comunătății (festivaluri, ecologizarea comunei, 

cunoasterea și implicarea în activități specific tradițiilor locale, zilele comunei etc.); 
 
 

E. COMPLEXUL DE SERVICII „MĂGURA“ CODLEA 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea este un serviciu social de tip rezidențial, fără 

personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov.  
Structura organizatorică a complexului a suferit modificări majore în decursul anului 2019. 

Astfel, la 01.01.2019, Complexul avea în structura sa trei centre de plasament (CP Alice, CP 
Aurora și CP Albina), un centru de plasament pentru copilul cu handicap sever (CCSH Speranța) 
și un centru de primire în regim de urgență pentru copii (CPRU Domino). În baza hotărârilor 
Consiliului Județean Brașov nr. 435/31.10.2019 și 436/31.10.2019, începând cu data de 
01.11.2019, centrele de plasament Aurora și Albina au fost desființate. Totodată, prin HCJ 
456/31.10.2019, a fost înființat un centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței 
domestice. 

La nivelul CS Măgura există un număr de 107 de posturi, personal contractual, din care 1 
post de conducere și 106 de posturi de execuție. Compartimentul administrativ, care deservește 
întreg complexul, are 23 de posturi (economist, referent, administrator, muncitor, paznic, 
magaziner și șofer). Personalul de specialitate este format din asistenți sociali, psihologi, asistenți 
medicali, medici, maseur, psihopedagog, profesor CFM, instructori de educație, educatori, 
terapeut operațional, părinți sociali, infirmiere și îngrijitori, în total 83 de posturi. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii „Măgura“ Codlea, au existat la 01.01.2019 un număr 
de 149 de posturi, din care 1 de conducere șef centru, 32 posturi în compartimentul administrativ  
(economist, referent, administrator, muncitor, paznic, magaziner și șofer) și 113 posturi personal 
de specialitate. Începând cu data de 01.11.2019, după desființarea CP Aurora și CP Albina și 
înființarea CPRU Violență Domestică, structura de personal s-a diminuat cu 42 de posturi (9 
posturi în compartimentul administrativ și 33 de posturi personal de specialitate). 

La finele anului 2019 erau vacante 38 posturi (asistenți medicali, educatori, părinți 
sociali, instructori de educație, psiholog, infirmiere, îngrijitoare,asistent social, șofer, muncitor). 

În 2019 au fost scoase la concurs 15 posturi (3 de psiholog, 3 de asistent social, 2 de 
educator, 4 de infirmieră, 1 de îngrijitor, 1 de instructor educație și 1 referent), fiind ocupate 6 
posturi (1 post de psiholog, 4 de infirmieră și 1 de referent). 
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54 angajați de angajați au participat la curs de igienă, susținut de către Asociația „Pro 
Science”. 
 

b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Costul mediu/beneficiar 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 
1 CP Albina 3257 9 351756 901473,37 153210,72 1054684,09 9765,59 
2 CP Aurora 2404 5 144240 577874,92 77039,04 654913,96 10915,23 
3 CP Alice 2404 20 576960 828769,45 302150,22 1130919,67 4712,17 

4 
CCHS 

Speranta 3257 33 1289772 2297285,85 507742,09 2805027,94 7083,40 

5 
CPRU 

Domino 3348 8 321408 716731,44 115945,83 832677,27 8673,72 
TOTAL 
        5322135,03 1156087,9 6478222,93   

b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
 CP Alice – licență de funcționare provizorie nr. 1009/25.09.2019, valabilă 1 an; 
 CCHS Speranța – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0000024, valabilă 5 ani, 

începând cu anul 2016 până  în anul 2021; 
 CPRU Domino – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0000028, valabilă 5 ani, 

începând cu anul 2016 până  în anul 2021 
 CPRU Violență Domestică – înființat în 2019, s-au depus actele pentru acreditare  

b.3. Activități administrative 
 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare și reparații realizate în regie proprie (lucrări de zugrăvit, reparații la 

grupurile sanitare și dușuri, la etajul III , locație unde se desfășoară activitatea 
CP”Alice”, etc) 

 montare de parchet  la C.P.”Alice”etajul III;  
 verificare cazane termice; 
 verificări la sistemul de incediu, instalația electrică, sistemul de securitate a complexului; 
 amenajare spațiu CPRU Violență Domestică; 
 s-a achiziționat echipament pentru beneficiarii complexului specifice fiecărui anotimp; 
 s-a achiziționat echipament de protecție pentru angajații complexului; 

b.4. Sponzorizări atrase în 2019 
Pentru a crește confortul beneficiarilor de la C.S. Măgura Codlea, în anul 2019 au fost 

atrase sponsorizări de la Sergiana, H&E Reinert, Pentalog România, Premium Aerotec România, 
Asociația Lindenfeld, Asociația Freinds for Romania sau persoene fizice de peste 20.000 de lei. 
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Complexul de Servicii 

„Măgura“ Codlea, pe parcursul anului 2019, au fost reprezentați de tinerii cu dizabilități (în cazul 
beneficiarilor CP Albina, transferați ulterior în locuințe protejate), copii fără dizabilități cu vârste 
între 7 și 18 de ani (CP Alice și, până la închidere, CP Aurora), copii cu handicap sever, cu vârste 
între 0 și 18 de ani (CCHS Speranța) și copii abuzați, neglijați, găsiți de Poliție și preluați în regim 
de urgență (CPRU Domino).  
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Capacitatea totală a serviciilor sociale ale Complexului este de 94 de locuri (14 în CPRU 
Violență Domestică, 15 în CPRU Domino, 24 în CP Alice și 40 în CCHS Speranța).  

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.P. Alice 
Intrări:     3 
Ieșiri:      4 (reintragrare-1, transfer CP-3) 
Capacitate:     25 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 24 beneficiari  
Vârstă beneficiari: 11 beneficiari cu vârsta între 7 – 14 ani 
 13 beneficiari cu vârsta între 14 – 18 ani 
 
C.C.H.S. Speranța 
Intrări:     4  
Ieșiri:      3 (1 plasament la AMP, 1 transferat, 1 deces) 
Capacitate:    10 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  35 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   4 beneficiari cu vârsta între 0 - 3 ani 
     7 beneficiari cu vârsta între 3 - 7 ani 
     13 beneficiari cu vârsta între 7 - 14 ani 
     7 beneficiari cu vârsta între 14 - 18 ani 
     4 beneficiari cu vârsta peste 18 ani 
C.P. Aurora 
Intrări:     0  
Ieșiri:      9 (inserție-2, transfer CP-7)  
Capacitate:    25 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  0 beneficiari (centru închis) 
 
C.P. Albina 
Intrări:     0  
Ieșiri:  16 (reintegrare-1, inserție-1, transfer LP-4, transfer CIA-3, 

transfer CP-7)   
Capacitate:    20 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  0 beneficiari (centru închis) 
 
C.P.R.U. Domino  
Intrări:     119 
Ieșiri:      111  
Capacitate:    15 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  8 beneficiari 
Vârstă beneficiari:   între 5-18 de ani 
 
C.P.R.U. Violență Domestică  
Intrări:     0  
Ieșiri:      0  
Capacitate:    14 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  0 beneficiari (înființat la 01.11.2019) 
 

c.3. Situația școlară a beneficiarilor 
Personalul de educaţie s-a implicat în activităţi educaţionale, monitorizare situaţie şcolară, 

efectuare teme, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a beneficiarilor CP Alice, în 
vederea asigurării promovării școlare. În ceea ce privește beneficiarii CCHS Speranța (copii cu 
handicap sever) și cei ai CPRU Domino, aceștia nu sunt înscriși la școală. 
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Precizăm faptul că mare parte dintre beneficiarii CS Măgura Codlea – CP Alice au 
participat, anul trecut, la activități extrașcolare.  

c.4. Situații de criză 
Situațiile de criză cu care s-a confruntat personalul CS Măgura în anul 2019 sunt strict în 

relația cu beneficiarii care absentează fără permisiune, nu respectă biletul de voie sau nu revin de 
la școală în centru. În toate aceste situații s-a respectat procedura de lucru de la nivelul DGASPC 
Brașov, fiind informate de îndată persoanele din  conducerea instituției și Poliția. 

c.5. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat o serie de excursii (Cheile Bicazului, Poiana Brașov, 

Zărnești), tabere (Predeal, Zărnești, Năvodari, Bușteni, Mamaia), activităţi de dezvoltare a 
abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor (confecționarea de mărțișoare, de decorațiuni 
pentru 8 martie, Paști, 1 iunie, crearea de decorațiuni pentru sărbători ce au fost expuse la 
Târgul de Crăciun al DGASPC Brașov de la Coresi Shopping Resort, etc).  

c.6. Proiecte cu și pentru beneficiari în 2020 
Pentru anul 2020, ca și proiecte ce se vor desfășura împreună cu sau pentru beneficiarii 

Complexului de Servicii Măgura Codlea, sunt avute în vedere: 
 organizarea de noi excursii și tabere  
 diversificarea activităților de recreere și socializare, de educație și divertisment, în funcție 

de vârsta și particularitățile individuale ale beneficiarilor; 
 identificarea acțiunilor de motivare și responsabilizare a beneficiarilor, inclusiv de 

asigurarea a unor servicii de suport educațional (meditații, consiliere educațională), în 
vederea îmbunătățirii situației școlare și a reducerii absențelor. 

 
3. Dificultăţi întâmpinate  

 Existența unui număr de 38 de posturi vacante, adică aproximativ 35,5% din totalul 
posturilor de execuție, ceea ce duce la supraaglomerarea personalului angajat, cu 
efecte directe asupra calității serviciilor prestate către beneficiari. 

 Fuga repetată din C.P. Alice a unor beneficiari cu un comportament neadecvat, iar de 
aici, implicit acumularea de absențe școlare.  

 Beneficiarii care absentează fără permisiune, nu respectă biletul de voie sau nu revin 
de la școală în centre. 

 
4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 crearea unui program de consiliere individuală şi de grup pentru îmbunătăţirea 

comportamentului şi pentru creşterea capacităţii de respectare a regulamentului 
centrului;  

 monitorizarea situației școlare și a prezenței la cursuri a beneficiarelor în vederea 
prevenirii absenteismului școlar; 

 implicarea beneficiarelor întru-un program diversificat de activități; 
 scoaterea la concurs a posturilor vacante; 

 
 

F. COMPLEXUL DE SERVICII „CRISTIAN“ BRAȘOV 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Cristian este un serviciu social de zi, fără personalitate juridică, 

aflat în subordinea DGASPC Brașov, care are în componența sa două centre de zi (CZ „Casa 
Soarelui“ și CZ „Rază de lumină“), un centru de recuperare pentru persoane cu handicap (CR 
Micul Prinț + Echipa mobilă), și un serviciu social de intervenție în regim de urgență („Telefonul 
Copilului“).  

La nivelul CS Cristian există un număr de 59 de posturi, personal contractual, din care 1 
post de conducere și 58 de posturi de execuție. La nivelul compartimentului administrativ există 
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un număr de 10 posturi (referent, administrator, muncitor, paznic și șoferi), restul de 48 de 
angajați (medic, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, psihopedagog, kinetoterapeut, 
instructor ergoterapie, fiziokinetoterapeut, maseur, logoped, profesor CFM, terapeut ocupațional, 
educatori, instructori de educație, părinți sociali și îngrijitoare) desfășurându-și activitatea în 
compartimentul de specialitate, 8 la CZ „Casa Soarelui“, 9 la CZ „Rază de lumină“ și 31 la CR 
„Micul Prinț“ și Telefonul Copilului. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Cristian au existat, la 01.01.2019, un număr de 38 de 
posturi, din care 1 post de conducere șef centru, 9 posturi în compartimentul administrativ  
(referent, inspector de specialitate, muncitor, paznic și șofer) și 28 de posturi personal de 
specialitate (5 la CZ „Casa Soarelui“ și 23 la CR „Micul Prinț“).  

Începând cu data de 01.06.2019, ca urmare a preluării în structura sa a Centrului de Zi 
„Rază de lumină“, structura de personal a crescut cu 13 posturi (2 posturi în compartimentul 
administrativ, 11 posturi personal de specialitate). 

De la 01.11.2019, când, în baza HCJ 456/31.10.2019, a fost înființat în cadrul CS Cristian 
serviciul social Telefonul Copilului, structura organizatorică a Complexului a crescut din nou, cu 
încă 7 posturi, toate în compartimentul de specialitate. 

La finele anului 2019 erau vacante 3 posturi. 
 

b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Stadiul acreditărilor/licențierilor 

 CR „Micul Prinț“ – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0001527, valabilă 5 ani, 
începând cu anul 2016 până  în anul 2021; 

 CZ Casa Soarelui – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0005475, valabilă 5 ani, 
începând cu anul 2016 până  în anul 2021; 

 CZ Rază de lumină – licență de funcționare provizorie nr. 1040/16.10.2020, valabilă 1 
an; 
b.2. Activități administrative 

 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare și reparații realizate în regie proprie  

 
c. Managementul social  

c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Făgăraș sunt copii și tinerii 

cu dizabilități. Capacitatea totală a serviciilor sociale oferite de CS Cristian este de 100 de locuri 
(30 în CZ Casa Soarelui, 20 în CZ Rază de lumină și 50 în CR Micul Prinț).  

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.Z. Casa Soarelui 
Capacitate:     30 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 35 beneficiari, din care 8 provin din familii și 27 din LP  
Categorie beneficiari: destinat activităţii de recuperare și integrare socială a  

persoanelor cu sindrom Down şi/sau alte afecţiuni. 
C.Z. Rază de lumină 
Capacitate:    20 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  41 beneficiari  
Categorie beneficiari: destinat  activităţii de recuperare și integrare socială a  

copiilor cu deficiențe de vedere, afecţiuni neuromotorii 
şi/sau asociate  

C.R. Micul Prinț 
Capacitate:    50 locuri 
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Nr. beneficiari la 31.12.2019:  108 beneficiari (61 componenta fixă, 47 componenta 
mobilă) 

Categorie beneficiari: destinat  activităţii de recuperare și integrare socială a  
copiilor cu afecţiuni neuromotorii şi/sau asociate aflaţi în 
familia biologică sau în sistemului de protecţia copilului. 

 
c.3. Activități desfășurate la nivelul Complexului 
În cazul centrelor de zi, activitățile se desfășoară zilnic, cu un număr de minim cinci 

beneficiari, în funcție de frecvența cu care părinții copiilor/tinerilor cu dizabilități îi aduc la 
serviciile de recuperare și reabilitare oferite de aceste facilități. 

Frecvenţa săptămânală a fiecărui beneficiar la serviciile oferite de componenta fixă a 
Centrului de Recuperare „Micul Prinț“ este de una sau 2-3 şedinţe/săptămână, în funcţie de 
afecţiune şi de posibilitatea familiei de a aduce copilul la recuperare. 

Componenta mobilă a Centrului de Recuperare „Micul Prinț“ se deplasează zilnic în 
localităţile din judeţ, pentru a efectua procedurile de abilitare-reabilitare a copiilor cu  dizabilităţi, 
din localităţile greu accesibile ale judeţului sau pentru cazuri sociale (Budila, Tărlungeni, Săcele, 
Dejani, Şinca Veche, Măieruș, Arini, Feldioara, Hălchiu, Ghimbav, Râşnov, Hărman), având în 
atenţie 47 beneficiari, din care 38 în familia biologică, 1 în asistență maternală, 3 în plasament 
familial, 2 în plasament la OPA și 3 instituționalizați în centrele DGASPC Brașov. Activităţile 
desfăşurate cu aceşti beneficiari sunt: kinetoterapie/cultură fizică medicală (47 beneficiari), masaj 
(34 beneficiari), progam educaţional-psihopedagogic (34 beneficiari), consilierea și corectarea 
tulburărilor de limbaj (27 beneficiari). 

c.4. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat, pe lângă activitățile de recuperare și reabilitare a 

beneficiarilor, și activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor 
(confecționarea de obiecte cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, Sărbătoarea Paștelui și Crăciunului, 
participarea la târgurile de obiecte organizate de DGASPC Brașov la Coresi Shopping Resort, 
etc).  
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
 absenteism din partea beneficiarilor (survin des îmbolnăviri, deoarece toți beneficiarii au 

dizabilităţi complexe, aproximativ 90% dintre aceștia fiind încadrați în gradul de handicap 
grav) 

 nivel slab de continuare la domiciliul beneficiarilor, de către familie, a procedurilor și 
recomandărilor specialiștilor Complexului  

 imposibilitatea de a oferi servicii de recuperare în toate zonele limitrofe Brașovului cu 
actuala componentă mobilă 

 atribuirea de sarcini suplimentare în  managementul de caz pentru personalul de asistenţă 
socială din cadrul centrului  

 depășirea costului/beneficiar/lună, datorită creșterii prețurilor și a încărcării schemei de 
personal a Complexului cu angajați care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului 
propriu al DGASPC (16 persoane). 

 nerealizarea lucrărilor de reparare a clădirii (fațadei exterioare) și a accesului în centre 
(nerealizarea rampei de acces în CZ „Rază de lumină”) 

 
4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 

Prin toate activitățile desfășurate, la nivelul complexului se asigură servicii de recuperare 
care contribuie la prevenirea accentuării gradului de handicap, precum și la ameliorarea condiției 
generale a copiilor încadrați, având în vedere că sunt preluați din timp în programul de recuperare 
(începând cu vârsta de 6 luni). Eficiența serviciilor acordate reiese și din gradul crescut de 
integrare în colectivitate a copiilor de vârstă școlară, precum și din feedback-ul oferit de către 
familiile acestora (grad de satisfacție în raport cu serviciile oferite fiind  de peste 90%). 
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C.R. „Micul Prinț” este singurul serviciu social din județul Brașov care oferă servicii de 
recuperare copiilor cu afecțiuni neuro-motorii atât în cadrul centrului, cât și la domiciliu, prin 
componenta mobilă de recuperare,  în regim gratuit. De asemenea, Centrul de Zi „Casa Soarelui” 
este singurul serviciu social din județul Brașov care oferă servicii adulților încadrați în grad de 
handicap, dar și beneficiarilor Locuințelor Protejate, conform Ordinului 82/2019. Mai mult, 
programul zilnic al centrului asigură familiilor beneficiarilor sprijin în vederea prevenirii 
instituționalizării, timpul petrecut de către adulții cu nevoi speciale, în cadrul centrului de zi având 
rol de „tip respiro”.  

Plecând de la aceste considerente, și ținând cont de cerințele beneficiarilor și a 
potențialilor beneficiari ai serviciilor Complexului, se impune extinderea activităţii componentei 
mobile de recuperare în zonele neacoperite, prin înființarea celei de a doua echipe, precum și 
realizarea cu celeritate a lucrărilor de întreținere și reparații la clădirile în care se desfășoară 
activitatea. 
 
 

G. COMPLEXUL DE SERVICII FĂGĂRAȘ 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Făgăraș este un serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate 

juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov, care are în componența sa Centrul de Plasament 
„Casa Maria“ și Centrul de Plasament „Floare de Colț“.  

La nivelul CS Făgăraș există un număr de 63 de posturi, personal contractual, din care 1 
post de conducere și 62 de posturi de execuție. La nivelul compartimentelor administrativ și 
medical există un număr de 17 posturi (asistenți medicali, economist, referent, administrator, 
muncitor, magaziner și șofer), restul de 45 de angajați (asistenți sociali, psihologi, psihopedagog, 
educatori, instructori de educație și părinți sociali) desfășurându-și activitatea în compartimentul 
de specialitate, 18 la CP „Casa Maria“ și 27 la CP „Floare de Colț“. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Făgăraș au existat, la 01.01.2019, un număr de 68 de 
posturi, din care 1 post de conducere șef centru, 15 posturi în compartimentul administrativ  
(economist, referent, administratori, muncitor, paznic, magaziner și șofer), 6 posturi în 
compartimentul medical (1 medic și 5 asistenți medicali) și 46 de posturi personal de specialitate.  

Începând cu data de 01.11.2019, după aprobarea noii organigrame a DGASPC Brașov prin 
HCJ 456/31.10.2019, structura de personal s-a diminuat cu 5 posturi (2 posturi în compartimentul 
administrativ, 1 post în compartimentul medical și 2 posturi personal de specialitate). 

La finele anului 2019 erau vacante 5 posturi (câte un post de educator, părinte social, 
instructor de educație, asistent social și  muncitor). 

În 2019 nu a fost scos la concurs niciun post de la Complexul de Servicii Făgăraș. 
 

b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Costul mediu/beneficiar 

ANUL 
2019 

CP Casa Maria CP Floare de Colț 
Nr. beneficiari Cost/beneficiar Nr. beneficiari Cost/beneficiar 

IAN 33 5402,79 lei 35 8815,42 lei 

FEB 32 5423,24 lei 36 7429,03 lei 

MAR 32 4616,40 lei 36 7350,46 lei 

APR 32 5673,80 lei 34 9889,99 lei 
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MAI 33 5086,77 lei 34 8668,97 lei 

IUN 34 5009,60 lei 34 8248,72 lei 

IUL 34 7994,10 lei 34 11693,23 lei 

AUG 33 6267,76 lei 32 10503,59 lei 

SEPT 34 5156,39 lei 35 8420,49 lei 

OCT 34 4863,06 lei 40 7805,38 lei 

NOI 34 4114,87 lei 37 6991,59 lei 

DEC 34 7275,56 lei 37 11043,98 lei 
Medie 
anuală 33,17 5434,78 35,33 8905,07 lei 

b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
 CP Casa Maria – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0001530, valabilă 5 ani, 

începând cu anul 2016 până  în anul 2021; 
 CP Floare de Colț – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0001531, valabilă 5 ani, 

începând cu anul 2016 până  în anul 2021; 
b.3. Activități administrative 
 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare și reparații realizate în regie proprie (reparații și întreținere 

dușuri, toalete, montare corpuri de iluminat, lucrări de zugrăvit, înlocuire uși 
termopan intrare CP Floare de Colț, etc) 

 achiziție mobilier la CP Floare de Colț, realizare în regie proprie de paturi la CP 
Floare de Colț;  

 achiziționare și montare 2 centrale termice la CP Floare de Colț; 
 amenajări peisagistice la curțile centrelor; 
 amenajare spații cultivare și creștere legume, în vederea dezvoltării deprinderilor de 

viață pentru beneficiari; 
b.4. Sponzorizări atrase în 2019 
În anul 2019 au fost atrase, la nivelul Complexului de Servicii Făgăraș, sponorizări de 

peste 30.000 de lei. 
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Complexul de Servicii Făgăraș 

sunt copii cu și fără dizabilități, care au certificat de orientare școlară (în cazul beneficiarilor CP 
Floare de Colț.  

Capacitatea totală a serviciilor sociale ale Complexului este de 75 de locuri (35 în CP Casa 
Maria și 40 în CP Floare de Colț).  

c.2. Date generale despre beneficiari  
C.P. Casa Maria 
Intrări:     4 (1 în mai, 1 în iunie, 1 în august, 1 în septembrie) 
Ieșiri:      3 (1 în mai, 2 în august) 
Capacitate:     35 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 34 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   13 beneficiari cu vârsta între 7 – 13 ani 
     19 beneficiari cu vârsta între 14 – 18 ani 
     2 beneficiari cu vârsta peste 18 ani 
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C.P. Floare de Colț 
Intrări:     10 (1 în februarie, 3  în septembrie, 6 în octombrie) 
Ieșiri:      8 (2 în martie, 2 în iulie, 1 în septembrie, 3 în noiembrie) 
Capacitate:    40 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  37 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   8 beneficiari cu vârsta 7 - 13 ani (5 cu CH) 
     25 beneficiari cu vârsta între 14 - 18 ani (6 cu CH) 
     4 beneficiari cu vârsta peste 18 ani (2 cu CH) 
 

c.3. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat excursii și tabere (Muzeul Astra Sibiu, Muzeul Satului, 

Turnul cu Ceas, Piața Mare Sibiu, Lotrioara, Olanda, Irlanda), activități de socializare și 
recreere (participare la Festivalul de tradiții și obiceiuri din Țara Făgărașului, „Zilele Cetății 
Făgărașului“, Festivalul EvadArt Făgăraș, Festivalul Iei la Cetatea Făgăraș, Festivalul Parcul 
Natural - Poiana Narciselor de la Vad, piese de teatru la Casa Municipală de Cultură Făgăraș, 
spectacole de circ, etc), activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale 
beneficiarilor (confecționarea de obiecte cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, Sărbătoarea Paștelui 
și Crăciunului, participarea la târgurile de obiecte organizate de DGASPC Brașov la Coresi 
Shopping Resort, etc).  

c.4. Proiecte cu și pentru beneficiari în 2020 
Și în anul 2020 vor fi efectuate excursii și activități de socializare și recreere cu 

beneficiarii, cu atât mai mult cu cât mare parte dintre acestea au devint deja tradiție la nivelul 
Complexului (participare la Festivalul de tradiții și obiceiuri din Țara Făgărașului, „Zilele 
Cetății Făgărașului“, Festivalul EvadArt Făgăraș, Festivalul Iei la Cetatea Făgăraș, Festivalul 
Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați, confecționarea de obiecte cu ocazia zilelor de 1 
și 8 martie, Sărbătoarea Paștelui și Crăciunului, participarea la târgurile de obiecte organizate 
de DGASPC Brașov la Coresi Shopping Resort, etc).   
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
Una dintre principalele probleme identificată anul trecut o reprezintă situația mesei pentru 

beneficiarii de la CP „Floare de Colț“ pe perioada vacanțelor școlare. Aceștia servesc masa, pe 
timpul anului, la cantina Colegiului „Aurel Vijoli“ din Făgăraș, cu care centrul împarte una dintre 
clădiri, însă aceasta este închisă pe perioada vacanțelor. Din acest motiv, copiii sunt nevoiţi să 
servească, în această perioadă, cele 3 mese zilnice în C.P. Casa Maria. Distanţa de deplasare este 
mare, iar poziţionarea centrului este într-o zonă cu trafic intens şi fără spaţiu pietonal amenajat. În 
plus, beneficiarii sunt copii cu vârste cuprinse între 7-21 ani, cu dizabilităţi, tulburări grave de 
comportament, ceea ce face dificilă supravegherea acestora pe perioada deplasării. 

O altă problemă o reprezintă lipsa conectării CP Casa Maria la rețeaua de canalizare a 
Municipiului Făgăraș, situație care ne obligă să utilizăm fose septice, care însă se umplu foarte 
des și se revarsă în curte, punând în pericol sănătatea beneficiarilor și a angajaților. Situația a fost 
adusă de mult la cunoștința specialiștilor din cadrul DGASPC Brașov, lucrările de conectare fiind 
prinse mai mulți ani la rând pe lista lucrărilor finanțate, însă de fiecare dată s-a întârziat de către 
serviciul de specialitate demararea lucrărilor. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
În vederea asigurării celor mai bune condiții beneficiarilor CS Făgăraș, și pentru prestarea 

unor servicii sociale de calitate, propunerile de îmbunătățire a activității Complexului de Servicii 
Făgăraș în anul 2020 includ, printre altele, următoarele: 
 transformarea CP „Casa Maria“ în 2 CTF-uri, conform Ordinului 25/2019, cu atât mai 

mult cu cât arhitectura clădirii, în oglindă, permite separarea acesteia în două locuințe, 
fiecare cu o curte aferentă. 
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 construirea a două case de tip familial (CTF) unde să fie mutați beneficiarii CP „Floare de 
Colț“, fie pe terenul din curtea actualei locații a centrului, fie pe terenul atribuit de 
Primăria Făgăraș în parcul Regina Maria din localitate.  

 realizarea lucrării de conectare la rețeaua de canalizare a Municipiului Făgăraș a CP Casa 
Maria (proiectul și execuția au fost sunt incluse în propunerea de buget pe anul 2020) 

 achiziționarea de servicii de catering pentru C.P. „Floare de Colţ“ pe perioada vacanţelor, 
când cantina şcolii este închisă (până la finalizarea lucrărilor de construcție a celor două 
case de tip familial) 

 înlocuirea celor 2 centrale termice de la CP Casa Maria (aflate în stare avansată de 
degradare). 

 
 
 

H. COMPLEXUL DE SERVICII TIMIȘ 
 

1. Structură organizatorică 
Complexul de Servicii Timiș este un serviciu rezidențial, fără personalitate juridică, aflat 

în subordinea DGASPC Brașov, care are în componența sa două centre de de îngrijire și asistență 
pentru persoane adulte cu dizabilități (CIA Sf Anton și CIA Timișu de Sus).  

La nivelul CS Timiș există un număr de 103 de posturi, personal contractual, din care 1 
post de conducere și 102 posturi de execuție. La nivelul compartimentelor contabil și medical, ce 
deservesc întregul Complex, există un număr de 3 posturi (economist, medic, maseur), în 
compartimentul administrativ există un număr de 37 de posturi (administratori, muncitori, 
paznici, magazineri și șoferi – 18 la CIA Sf. Anton și 19 la CIA Timiș), restul de 62 de angajați 
(asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor 
ergoterapie, terapeut ocupațional, instructori de educație, infirmiere și îngrijitoare) 
desfășurându-și activitatea în compartimentul de specialitate, câte 31 la fiecare centru. 
 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Cristian au existat, la 01.01.2019, un număr de 120 de 
posturi, din care 1 post de conducere șef centru, 43 posturi în compartimentul administrativ  (21 la 
CIA Sf. Anton și 22 la CIA Timiș) și 76 de posturi personal de specialitate (câte 38 la fiecare 
centru).  

De la 01.11.2019, în baza HCJ 456/31.10.2019, structura organizatorică a Complexului s-a 
diminuat cu 17 posturi (6 în compartimentul administrativ și 11 în compartimentul de 
specialitate.) 

La finele anului 2019 erau vacante la nivelul Complexului de Servicii Timiș 5 posturi. Pe 
întreg parcursul anului 2019, au fost organizate 3 concursuri pentru ocuparea unor posturi la CS 
Timiș (asistent social, psiholog, infirmieră, îngrijitoare, instructor educație), în urma cărora au 
fost ocupate 12 posturi (1 post de psiholog, 4 posturi de îngrijitoare, 5 posturi de infirmieră și 2 
posturi de instructor educație). 

Cursurile de perfecționare și documentare la care a participat personalul de îngrijire 
sanitară (infirmiere și îngrijitori) au fost foarte benefice, astfel încât experiența personalului se 
materializează în progresul beneficiarilor. 
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b. Managementul administrativ – economic 
b.1. Cost mediu/beneficiar 

 

 
b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 

 CIA Sf. Anton – licență de funcționare definitivă seria LF nr. 0008032, valabilă 5 ani, 
începând cu anul 2016 până  în anul 2021; 

 CIA Timișu de Sus – -; 
b.3. Activități administrative 

 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare și reparații realizate în regie proprie (renovare dormitoare, spații 

comune, grupuri sanitare,  
 achiziții de mobilier și piese de mobilier 
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 amenajarea unei săli de mese la CIA Timișu de Sus 
 s-au achiziționat televizoare pentru toate camerele din cele două centre și s-a instalat cablu 

TV la ambele locații 
 s-au dotat spațiile de recreere în aer liber cu mobilier de curte (balansoar, foișoare) 
 s-a achiziționat echipament pentru beneficiari 

b.4. Sponsorizări 2019 
Totalul sponsorizărilor obținute, pentru ambele centre din cadrul C.S Timiș, până la 

31.12.2019, este de 34.899,20 lei. Sponsorizările au constat în: alimente, îmbrăcăminte, materiale 
de curățenie, aparatură electronică (TV). 

 
c. Managementul social  

c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor rezidențiale din cadrul Complexului de Servicii Timiș sunt adulți 

cu dizabilități. Capacitatea totală a centrelor din structura CS Timiș este de 99 de locuri (49 în CIA 
Sf Anton și 50 în CIA Timiș).  

c.2. Date generale despre beneficiari  
CIA Sf. Anton 
Capacitate:     49 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 49 beneficiari  
Categorie beneficiari: adulți cu dizabilități 
 
CIA Timișu de Sus 
Capacitate:    50 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019:  50 beneficiari  
Categorie beneficiari: adulți cu dizabilități  
 

c.3. Activități desfășurate la nivelul Complexului 
În acest sector de activitate, deși există un deficit de personal, beneficiarii au fost foarte 

bine îngrijiți, aceștia având o evoluție bună din punct de vedere medical. 
Un mare aport în progresul beneficiarilor din cadrul C.S.Timiș  l-a avut dr. psihiatru 

Iordache Cristina, cu care s-a colaborat în anul 2019, și psihiatrul contractat pentru servicii de 
psihiatrie încheiat cu Clinica New Line. Faptul că există medic psihiatru care îi monitorizează 
permanent în evoluția bolii a fost un sprijin major pentru beneficiarii și pentru angajații 
Complexului. Colaborarea cu medicul psihiatrul a fost benefică și datorită faptului că, periodic, 
beneficiarii au fost internați la Spitalul de Neuropsihiatrie Brașov, unde li s-au făcut investigații 
suplimentare. Acest lucru a diminuat evoluția rapidă a bolilor neuropsihice pe care le au 
majoritatea beneficiarilor, micșorându-se astfel crizele și tulburările majore pe care aceștia le 
aveau foarte des. 

S-au implementat, la nivelul Complexului, noile Standardele minime de calitate prevăzute 
în Ordinul 82/2019. În acest sens s-au întocmit noile registre de monitorizare, a fost prelucrat 
personalul, s-au refăcut și reactualizat dosarele de servicii ale beneficiarilor. Reactualizarea 
dosarelor a fost benefică, întrucât în acest fel s-a putut face o reintegrare în familie a unei 
beneficiar institutionalizat. Totodată, s-au identificat aparținători pentru 14 beneficiari 
instituționalizați. S-a reluat legătura dintre beneficiari și aparținatorii acestora. În vederea ducerii 
la îndeplinire a procesului de dezinstituționalizare s-a reușit demararea discuțiilor cu aparținător în 
vederea efectuării demersurilor de reintegrare pentru 3 beneficiari. În acest sens, beneficiarii au 
fost duși regulat în familie, în vederea dezvoltării unor legături între aceștia, familiile beneficiind 
de consiliere și monitorizate. Demersurile privind reintegrările în familie urmează a fi definitivate 
în cursul anului 2020. 

c.4. Situații de criză 
În cursul anului 2019, în cadrul Complexului de Servicii Timiș a avut loc doar un incident 

major (deces în unitate din cauze naturale), care nu s-a produs din culpa personalului sau a 
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beneficiarilor. Mai mult, în cadrul Complexului nu au avut loc abuzuri asupra beneficiarilor 
(fizice, psihice, financiare, sexuale sau de altă natură), acest fapt datorându-se instruirii continue 
a personalului și a beneficiarilor, precum și a unei bune monitorizări a acestora. 

c.5. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
 activități comune de relaxare cu voluntari din Irlanda și SUA (activități recreative, jocuri, 

ieșire la plimbare și la McDonald`s) 
 păstrarea legăturilor cu comunitatea prin realizarea spectacolului ,,Bradul de Crăciun” în 

cadrul comunității din orașul Predeal, în vederea sensibilizării și a acceptării persoanelor 
cu dizabilități care fac parte integrantă din societate. 

 în vederea îmbunătățirii activitățiilor de socializare și relaționare cu comunitatea s-au 
efectuat activități recreativ-educative în centru și în afara acestuia prin participarea la 
„Festivalul șanselor tale” și la concertele de  la Predeal . A fost pregătit  un program 
propriu pentru participarea la acțiuni culturale: spectacolul desfășurat cu ocazia Zilei 
Internaționale a Persoanei cu Handicap, Serbarea Crăciunului de la Catedrala din Predeal 
(un număr de 20 asistați au fost sprijiniți și îndrumați pentru a putea desfășura programe 
artistice în comunitate, făcându-se remarcați și evidențiind egalitatea de șanse)  

 
3. Dificultăţi întâmpinate  

Dificultățile întâmpinate în anul 2019 au vizat sectorul resursei umane, cel al 
dotărilor/materialelor, respectiv problemele medico-sociale ale beneficiarilor. 

Pe partea de resurse umane s-au întâmpinat dificultăți în ocuparea posturilor vacante de la 
nivelul Complexului, în principal ca urmare a amplasării locațiilor celor două centre la 
aproximativ 20 km de Brașov și lipsa mijloacelor de transport în comun. 

Arhitectura veche a clădirilor în care se desfășoară activitatea centrelor și imposibilitatea 
readaptării acestora, în vederea suplimentării cu noi grupuri sanitare, precum și lipsa unor  dotări 
din centre au creat, în 2019, dificultăți în îndeplinirea cerințelor venite din partea inspectorilor 
AJPIS.  

Legat de problemele întâmpinate în relația cu beneficiarii serviciilor oferite de CS Timiș, 
trebuie menționate: 
 tipurile de handicap și patologia diversificată a beneficiarilor, precum și amestecarea 

tinerilor cu handicap cu bătrâni cu handicap, fiecare având nevoi diferite raportate la vârstă 
și boală 

 numărul mare de beneficiari, raportat la spațiile clădiriilor și imposibilitatea diminuării în 
regim de urgență a acestui număr, în vederea respectării prevederilor Standardelor minime 
de calitate (cazare) ce impun o suprafață minimă de 6mp/persoană în dormitoare 

 lipsa aparținătorilor, greutăți în identificarea aparținătorilor prin serviciile de asistență 
socială abilitate de la nivelul comunităților 

 imposibilitatea rezolvării tuturor afecțiunilor stomatologice pe care le au beneficiarilor 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 încheierea de parteneriate cu spitalele de pe raza județului Brașov, în vederea asigurării 

investigațiilor clinice necesare pentru beneficiari. 
 încheierea unei convenții/parteneriat/contract cu un cabinet stomatologic specializat în 

tratarea beneficiariilor cu afecțiuni neuropsihice 
 încheierea unei colaborării cu Serviciul de Medicina Legală Brașov în vederea 

transportării beneficiarului decedat în centru și păstrarea acestuia în condiții conforme 
prevederilor DSP și DSV până la momentul înmormântării/efectuării procedurilor 
funerare. 
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I. CENTRUL DE PLASAMENT „CASA IOANA“ RUPEA 
 

1. Structură organizatorică 
Centrul de Plasament ,,Casa Ioana" este un serviciu de tip rezidențial, fără persoanlitate 

juridică, ce are ca misiune furnizarea și asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, 
la servicii de găzduire, îngrijire, educație, supraveghere medicală și pregătire în vederea 
reintegrării în familie sau includerii socio-profesionale. 

În organigrama centrului au fost prevăzute un număr de 33 posturi, din care 1 post de 
conducere și 32 posturi de execuție, toate de personal contractual. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Centrului au existat, la 01.01.2019, un număr de 34 de posturi, din care 1 post 
de conducere șef centru, 11 posturi în compartimentul administrativ  și 22 de posturi personal de 
specialitate.  

De la 01.11.2019, în baza HCJ 456/31.10.2019, structura organizatorică a Centrului s-a 
diminuat cu 1 post în compartimentul administrativ. 

La finele anului 2019 erau vacante la nivelul Centrului de Plasament „Casa Ioana“ 5 
posturi (1 post asistent social, 1 post asistent medical, 1 post educator și 2 posturi instructor 
educație). Nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante în anul 2019. 

 
b. Managementul administrativ – economic 

b.1. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
 Centrul are licență de funcționare provizorie nr. 1007/25.09.2019, valabilă 1 an; 

b.2. Activități administrative 
 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare a camerelor, blocului alimentar, sălii de mese, holurilor, lăcuirea 

elementelor din lemn din Centru (scări, balustrade) etc  
 amenajarea cabinetului de psihologie 
 amenajarea spațiilor de recreere în aer liber (rondouri și ghivece de flori) cu implicarea și 

participarea întregului personal și a beneficiarilor 
b.3. Sponsorizări 
În anul 2019, valoarea totală obținută prin sponsorizări se ridică la suma de 18.103,71 lei. 

Sponsorizările primite au vizat alimente, obiecte de inventar, medicamente, materiale sanitare, 
materiale de curățenie și igienico-sanitare. Unul dintre sponsorii constanți ai centrului în anul 
2019 a fost Fabrica de lapte Olympus, care a donat produse lactate în fiecare lună, de câte două 
ori.   
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai centrului 
Beneficiarii Centrului sunt copii și tineri (fete și băieți), cu vârsta între 7 și 18 (26) de ani. 

Capacitatea centrului este de 34 locuri, la data de 31.12.2019 fiind instituționalizați 32 de 
beneficiari (5 băieți și 27 de fete), cu 7 mai mulți decât la începutul anului.  

c.2. Activități desfășurate la nivelul centrului 
Activitățile derulate în anul 2019 de compartimentul socio-psiho-medical din cadrul 

Centrului au vizat întocmirea actelor de identitate pentru beneficiarii care au împlinit 14 ani (8 
beneficiari), activități de reintegrare în familie sau de instituire a plasamentului familial pentru 3 
beneficiare, respectiv de obținere a certificatului de orientare școlară și profesională pentru o 
beneficiară. 

Pe parcursul anului 2019, au fost realizate sesiuni de consiliere psihologică și vocațională 
pentru toți beneficiarii centrului, acordându-se suport psiho-emoțional și consiliere în vederea 
acomodării beneficiarilor noi. 
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c.3. Evenimente desfășurate la nivelul Complexului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat excursii și tabere (la Muzeul Etnografic Rupea, Cetatea 

Rupea, la instituțiile publice din localitate pentru a cunoaște atribuțiile și serviciile oferite de 
acestea), activități de socializare și recreere (participare la Săptămâna Hafferland Rupea, la 
Balul Mărtișorului, la Carnavalul Primăverii, la evenimente de explicare și cunoaștere a 
semnelor de circulație, la seminarii legate de traficul de persoane, de violență în școli, de 
consumul de droguri, de educație sexuală, etc), activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi 
artistice ale beneficiarilor (confecționarea de obiecte cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, 
Sărbătoarea Paștelui și Crăciunului, ateliere de pictură pe sticlă sau pânză, participarea la 
târgurile de obiecte organizate de DGASPC Brașov la Coresi Shopping Resort, etc).   

În anul 2019, beneficiarii Centrului de Plasament „Casa Ioana“ au reprezentat Brașovul la 
toate cele trei secțiuni ale Festivalului Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună 
Cetatea“ de la Bran (dans, interpretare vocală și ansambluri vocale), obținând locul II la 
secțiunea „ansambluri“. De asemenea, două beneficiare au participat la concursul „Călătoria 
talentelor“, una dintre acestea ocupând locul al doilea la secțiunea dans. 
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
 lipsa fondurilor financiare bugetate pentru desfășurarea de tabere și excursii, conform 

legislației în vigoare; 
 lipsa organizării de cursuri de perfecționare pentm angajații care lucrează cu beneficiarii. 

 
4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 obținerea de fonduri bugetare pentru organizarea de tabere și excursii cu beneficiarii. 

Taberele și excursiile organizate în anul 2019 s-au efectuat cu ajutorul sponsorilor / 
fundațiilor. 

 obținerea de fonduri bugetare pentru organizarea cursurilor de perfectionare pentru 
personal 

 
 

J. CENTRUL DE PLASAMENT DACIA 
 

1. Structură organizatorică 
Centrul de Plasament Dacia este un serviciu social de tip rezidențial adresat copiilor cu 

vârste între 7 și 18 (26) de ani, fără personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC Brașov.   
Structura organizatorică a centrului însumează un număr de 27 de posturi personal 

contractual, din care 1 post de conducere șef centru și 26 de posturi în compartimentele 
administrativ și socio-psiho-medical. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

Organigrama C.P. Dacia nu a suferit modificări de-a lungul anului 2019, structura de 
personal arătând astfel: 1 post conducere (șef centru), 10 posturi în compartimentul administrativ 
(1 economist, 1 administrator, 1 magaziner și 7 muncitori) și 16 posturi în compartimentul socio-
psiho-medical (1 asistent social, 1 psiholog, 1 psihopedagog, 2 asistenți medicali, 1 educator, 5 
instructori de educație și 5 părinți sociali).  

La finele anului 2019 erau vacante și temporar vacante 5 posturi (1 post de psiholog, 1 
post de educator, 1 post de instructor de educație, 1 post de părinte social și 1 post de asistent 
medical – titularul este în concediu pentru creșterea copilului). Postul de șef de centru este vacant 
temporar, fiind suspendat, funcția fiind delegată prin dispoziție unui alt angajat pe perioada 
suspendării titularului. 

În anul 2019 a fost organizat un concurs pentru ocuparea a două posturi vacante (1 
muncitor și 1 părinte social), amândouă ocupate în urma examinării. 
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b. Managementul administrativ – economic 

b.1. Costul mediu/beneficiar 
Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec 
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Cost mediu anual 3525,81 
b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 

Centrul de Plasament Dacia deține licența de funcționare seria LF nr. 0001537, valabilă pe o 
perioadă de 5 ani, din 2016 până în 2021.  

b.3. Activități administrative 
 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 lucrări de igienizare în regie proprie (lucrări de zugrăvit a tuturor camerelor din centru, a 

grupurilor sanitare, a bucătăriei și anexelor acesteia, a magaziilor, etc) 
 lucrări de întreținere și reparații (reparația instalației de încălzire, prin înlocuirea țevilor 

de la canalul termic, confecționarea unei porți cu structură metalică și lemn la intrarea în 
curtea din spate, etc);  

 a fost achiziționat un container, transformat în spațiu pentru depozitarea materialelor de 
curățenie, igienico-sanitare, furnituri de birou, rechizite, echipament, cazarmament, etc; 

 activități de amenajare a spațiului verde din fața centrului (ronduri de flori), cu participarea 
personalului și a copiilor din centru; 

 
c. Managementul social  

c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Centrul de Plasament Dacia sunt 

copii cu vârste între 7 și 21 de ani.  
Capacitatea Centrului este de 30 de locuri, la data de 31.12.2019 în centru fiind 29 de 

beneficiari.  
c.2. Date generale despre beneficiari  

Intrări:     6 (3 în ianuarie, 1 în februarie, 1 în august, 1 în decembrie) 
Ieșiri:      3 (2 în iulie, 1 în decembrie) 
Capacitate:     30 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 29 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   6 beneficiari cu vârsta între 7 – 12 ani 
     23 beneficiari cu vârsta peste 13 ani 
 c.3. Situația școlară 
 Toți beneficiarii Centrului de Plasament Dacia frecventează învățământul de masă, fiind 
înscriși la Școala Gimnazială Jibert, Școala Primară Dacia, Liceul „Șt.O.Iosif“ Rupea, Colegiul 
„Simion Mehedinți“ Codlea, Colegiul „Aurel Vijoli“ Făgăraș, Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Făgăraș și Colegiul Tehnic „Remus Răduleț“ Brașov. 

c.4. Evenimente desfășurate la nivelul centrului pentru și cu beneficiarii 
În anul 2019, s-au organizat excursii și tabere (Poiana Brașov, Paradisul Acvatic Brașov, 

Năvodari, București, Olanda), activități de socializare și recreere (vizită INA Schaeffler Brașov 
pentru absolvenții clasei a VIII-a, Ziua porților deschise la Liceul „Șt.O.Iosif“ Rupea, picnicuri, 
Carnavalul personajelor haioase, serbările școlare, implicare în obiceiurile locale – Adunarea 
ouălelor roșii, colinde de Crăciun și Anul Nou, spectacole la Casa de Cultură Rupea, Festivalul 
Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați „Răsună Cetatea“, etc), activităţi de dezvoltare 
a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor (confecționarea de obiecte cu ocazia zilelor 
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de 1 și 8 martie, 1 Iunie, Halloween, Sărbătoarea Paștelui și Crăciunului, participarea la 
târgurile de obiecte organizate de DGASPC Brașov la Coresi Shopping Resort, etc).  

c.5. Proiecte cu și pentru beneficiari în 2020 
Și în anul 2020 vor fi efectuate excursii și activități educative, de socializare și recreere cu 

beneficiarii (excursii în Râșnov, Poiana Brașov, Salina Turda, recreere la Paradisul Acvatic și la 
patinoar, acțiuni cu voluntarii Asociației Lindenfeld în programul „Ajungem Mari“, activități și 
competiții sportive, petreceri de zilele de naștere ale beneficiarilor, confecționarea de obiecte cu 
ocazia zilelor de 1 și 8 martie, Sărbătoarea Paștelui și Crăciunului, participarea la târgurile de 
obiecte organizate de DGASPC Brașov la Coresi Shopping Resort, etc). 
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
Una dintre problemele întâmpinate în anul 2019 se referă la atitudinea unora dintre 

beneficiarii centrului, care au un comportament deviant, distrugând în mod frecvent piese de 
mobilier sau uși din cadrul centrului, jignind și amenințând personalul, lansând acuze care s-au 
dovedit ulterior, după verificările organelor de Poliție, neadevărate, etc. 

O altă problemă este cea a măsurilor impuse de AJPIS Brașov, multe dintre ele duse până 
la extremul cerut de legislație și fără a ține cont de eforturile financiare necesare îndeplinirii 
acestora, în condițiile unor limitări bugetare. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
Având în vedere dificultățile care au fost întâmpinate în anul 2019, este necesară 

identificarea, la nivelul întregului sistem rezidențial pentru copii de la nivelul DGASPC Brașov, a 
unor măsuri unitare pentru sprijinirea personalului centrelor în reacționa în fața situațiilor de 
comportament deviant pe care le dezvoltă, din ce în ce mai des, beneficiarii serviciilor sociale, 
fără diferență de vârstă sau sex.   

Aceste măsuri pot fie să îmbrace forma unui serviciu social destinat special acestui tip de 
beneficiari, fie a unor sesiuni practice și teoretice de formare semi-continuă a personalului de 
specialitate de către persoane cu experiență și expertiză adevărată pe acest segment (psihologi 
specializați, terapeuți, experți vocaționali, avocați, polițiști, procurori etc). 

 
 

 
K. CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN“ GHIMBAV 

 
1. Structură organizatorică 

Centrul de Plasament ,,Sfântul Stelian” Ghimbav este un serviciu rezidențial pentru 
protecția copilului care a săvârșit o faptă penală dar nu răspunde penal, care furnizează și asigură 
accesul copiilor pe o perioada determinată la găzduire, îngrijire, educație și pregătire, în vederea 
reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale. Centrul nu are personalitate juridică, 
funcționând în subordinea DGASPC Brașov. 

La nivelul centrului există un număr de 24 de posturi, personal contractual, din care 1 post 
de conducere și 23 de posturi de execuție. Compartimentul administrativ are 6 posturi (economist, 
administrator, muncitori și șofer), în vreme ce personalul de specialitate numără 17 posturi și este 
format din instructori de educație, educatori, părinți sociali, asistent social, psiholog și asistent 
medical. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul Complexului de Servicii Tărlungeni, au existat la 01.01.2019 un număr de 23 
de posturi, din care 1 post de conducere șef centru, 6 posturi în compartimentul administrativ și 16 
posturi personal de specialitate. Începând cu data de 01.12.2019, în baza organigramei aprobate 
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prin HCJ 456/31.10.2019, structura de personal a crescut cu 1 post de personal de specialitate 
(educator).  

La finele anului 2019 erau vacante 2 posturi (1 post de șef de centru și  1 post asistent 
social). Pentru ambele posturi au fost organizate concursuri în anul trecut, însă niciunul nu a fost 
ocupat (pentru postul de șef centru au existat două candidaturi, care însă nu au promovat 
examenul scris, în vreme ce pentru postul de asistent social nu s-a înscris nimeni). 

 
b. Managementul administrativ – economic 

b.1. Costul mediu 
Nr. 
crt Luna Cost beneficiar conform 

standardelor 
Beneficiari 

existenți/lună Cheltuieli Cost mediu 

1 Ian 3348 18 150667 8370,38 
2 Feb 3348 18 154435 8579,72 
3 Mar 3348 17 154234 9072,59 
4 Apr 3348 18 152742 8485,67 
5 Mai 3348 18 151829 8434,84 
6 Iun 3348 18 149566 8309,22 
7 Iul 3348 18 142324 7906,89 
8 Aug 3348 17 158559 9327,00 
9 Sep 3348 16 154033 9627,06 
10 Oct 3348 18 191409 10633,83 
11 Nov 3348 18 158407 8800,39 
12 Dec 3348 18 159064 8836,89 

 Total/an 40173 17,67 1850269 8865,37 
b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 

Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav deține licența de funcționare seria LF nr. 
0001530, valabilă pe o perioadă de 5 ani, din 2016 până în 2021.  

b.3. Activități sociale și de intervenție specializată 
Există, la nivelul Centrului, un parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog, în vederea realizării de consiliere și intervenție de specialitate în cazul beneficiarilor 
care au fost notificați în legătură cu consumul de substanțe interzise sau alcool, dar și pentru 
sesiuni de informare și educație preventivă pentru ceilalți beneficiari. 

În scopul adoptării de către minorii care au săvârșit  fapte penale a unei conduite adecvate 
reintegrării sociale și familiale, se derulează la nivelul Centrului de Plasament „Sf. Stelian“ 
Ghimbav un parteneriat cu Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul 
Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov.  

În baza acestui parteneriat, în anul 2019 au fost organizate întâlniri lunare sau bilunare, la 
sediul centrului sau la sediul IPJ Brașov, copiii fiind implicați atât în activități teoretice, cât și 
practice (prezentare legislație și efectele încălcării acesteia, discuții pe teme de prevenție și 
conduit corectă, organizarea de scenete etc.) 

b.4. Activități administrative 
 deratizare și dezinsecție în toate locațiile  
 s-au efectuat exercitii de simulare a situațiilor de urgență, cu participarea personalului și a 

beneficiarilor din centru; 
 lucrări de igienizare, întreținere și reparații la nivelul centrului (reabilitarea gardului 

stradal, demersurile pentru schimbarea si reinoirea autorizatiilor sanitare, 
recompartimentarea biroului în care își desfășoară activitatea asistentul social și 
psihologul, reamenajarea infirmieriei, etc); 
b.5. Sponsorizări 2019 
În anul 2019, la nivelul Centrului au fost atrase sponsorizări de 67154,21 lei. 
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c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai centrului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Centru sunt copii care săvârșesc 

fapte penale, dar nu răspund penal, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani.  
Capacitatea totală a serviciilor sociale ale Complexului este de 20 de locuri, la data de 

31.12.2019 fiind ocupate 18 de locuri. 
c.2. Date generale despre beneficiari  

Intrări:  18 (3 în februarie, 1 în aprilie, 3 în mai, 1 în iunie, 2 în iulie, 
5 în octombrie, 2 în noiembrie și 1 în decembrie) 

Ieșiri:  19 (4 în februarie, 3 în mai, 1 în iunie, 2 în iulie, 1 în august, 
1 în septembrie, 3 în octombrie, 2 în noiembrie și 2 în 
decembrie) 

Capacitate:     30 locuri 
Nr. beneficiari la 31.12.2019: 18 beneficiari  
Vârstă beneficiari:   4 beneficiari cu vârsta între 11 - 12 ani 
     10 beneficiari cu vârsta între 13 - 15 ani 
     4 beneficiari cu vârsta între 16 - 17 ani 
 

c.3. Situația școlară a beneficiarilor 
În anul 2019 a fost încheiat un parteneriat de colaborare cu Inspectoratul Școlar al 

Județului Brașov în vederea derularii programului instructiv-educativ în incinta CP Sf. Stelian 
pentru beneficiarii centrului. De asemenea, s-a încheiat un parteneriat pentru educație și cu 
Colegiul Tehnic „Transilvania“ Brașov, pentru beneficiarii care urmează cursuri liceale. 

Au fost realizate, de asemenea, activități tematice cu scopul de a consolida/completa 
cunoștințele achiziționate în cadrul procesului de învățământ formal și de supraveghere a realizării 
temelor, meditaţiile asigurate desfăşurându-se, de regulă, individual sau în grupuri mici, destinate 
acelor copii care au rezultate slabe şi foarte slabe la învăţătură, inclusiv pentru corigenţi şi 
repetenţi.  

c.4. Evenimente desfășurate la nivelul centrului pentru și cu beneficiarii 
Beneficiarii Centrului au participat la activități și evenimente organizate de DGASPC 

Brașov, școală, autoritățile locale, fundații/asociatii/ONG-uri, cu care Centrul are convenții de 
colaborare (tabere organizate de Fundația AVA, excursie și picnic de 1 zi  în Munţii Piatra 
Craiului, patinaj la  Patinoarul Ghimbav, vizite la Gradina Zoologică, vizită la Dino Parc 
Râșnov, excursie pe Măgura Codlei, plimbări cu bicicletele, jocuri sportive pe terenul de fotbal 
din Ghimbav, concert de Crăciun la Biserica Ortodoxă Ghimbav și participare la spectacolul de 
Crăciun organizat de Primăria Ghimbav, participare la C`ArtFest Cristian etc)  

De asemenea, au fost organizate activități educative și vocaționale (vizită la Școala de 
Meserii „Concordia“ Ploiești, participare la Târgul locurilor de muncă Brașov , participare la 
Târgul liceelor) sau activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice şi artistice ale beneficiarilor 
(confecționarea de mărțișoare, decorațiuni pentru decorațiuni pentru sărbători și care au fost 
expuse la Târgul de Crăciun al DGASPC Brașov de la Coresi Shopping Resort, etc). 
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
Una dintre problemele cu care personalul Centrului s-a confruntat în anul 2019 a fost 

comportamentul, să spunem, neadecvat al beneficiarilor (tendința  acestora de a contacta mediile 
infracționale din care făceau parte, altercații între beneficiari, distrugeri repetate ale bunurilor 
din centru, acuze cu scopul denigrării personalului).  

Faptul că Centrul nu este o structură de tip închisoare/școlă de corecție, unde modul de 
relaționare cu beneficiarul poate fi unul dur, inclusiv de utilizare a forței în vederea respectării 
normelor sociale, ci o structură socială, de reabilitare psihosocială a copiilor care săvârșesc fapte 
penale și nu răspund penal, iar beneficiarii centrului, chiar dacă provin din mediul infracţional, nu 
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au săvârșit toți aceleași tipuri de încălcări ale normelor sociale, implică riscuri mari pentru 
integritatea fizică și morală atât a beneficiarilor, cât și a personalului angajat.  

Tocmai din aceste considerente, lipsa din structura personalului de specialitate tocmai a 
specialiștilor în activități de reabilitare și recuperare psiho-socială (asistent social – post vacant și 
psihologul – delegat să desfășoare activități specifice în cadrul Biroului Management de Caz 
Adulți – componenta Violență domestică) reprezintă principala disfuncționalitate în activitatea 
Centrului în anul 2019. 

La aceste probleme de ordin imaterial s-a adaugăt și cea a sistemului de supraveghere 
video de la nivelul Centrului, care s-a defectat în mod repetat în anul 2019, iar intervențiile în 
vederea reparării acestuia au fost întârziate de circulația greoaie a documentației pentru aprobarea 
și plata serviciilor de mentenață pe circuitul economic și de achiziție. 
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
 asigurarea continuității serviciilor de consiliere psihologică și asistență socială; 
 stabilirea în limitele legii a unui sistem prompt și unitar de pedepse a beneficiarilor în 

cazul nerespectării responsabilităților și obligațiilor ce le revin; 
 promptitudine în circuitul documentelor economice prin care se fac solicitări care asigură 

fluxul activităților.  
 
 

L. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ „SF. GHEORGHE“ VICTORIA 
 

1. Structură organizatorică 
Centrul de Îngrijire și Asistenţă (C.I.A.) „Sf. Gheorghe“ Victoria este un serviciu social de 

tip rezidențial pentru personae vârstnice cu diabilități, fără personalitate juridică.   
Structura organizatorică a centrului însumează un număr de 55 de posturi personal 

contractual, din care 1 post de conducere șef centru și 54 de posturi în compartimentele 
administrativ și socio-psiho-medical. 
 

2. Activități de management 
a. Managementul resursei umane de la nivelul centrului/complexului 

La nivelul C.I.A. „Sf. Gheorghe“ Victoria, au existat la 01.01.2019 un număr de 62 de 
posturi, din care 1 post de conducere șef centru, 13 posturi în compartimentul administrativ și 48 
de posturi personal de specialitate. Începând cu data de 01.12.2019, în baza organigramei aprobate 
prin HCJ 456/31.10.2019, structura de personal s-a diminuat cu 7 posturi, toate din 
compartimentul de specialitate.  

La finele anului 2019 erau vacante 7 posturi (1 post de șef de centru, 1 post de medic, 1 
post de maseur și 4 posturi infirmier). Postul de șef de centru este vacant temporar, fiind 
suspendat, funcția fiind delegată prin dispoziție unui alt angajat pe perioada suspendării 
titularului. 

În anul 2019 au fost organizate două concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, în 
urma acestora fiind angajate 9 persoane (1 asistent medical, 1 muncitor și 7 infirmiere). 

Ca urmare a transformării centrului din centru de plasament pentru copii în centru de 
îngrijire pentru persoane adulte cu dizabilități, a fost nevoie de o reajustare și rearanjare pe posturi 
a personalului existent în structura vechiului centru, activitate derulată în paralel cu inițierea 
procedurilor de scoatere la concurs a posturilor de specilitate necesare și rămase descoperite 
(infirmieri, asistenţi medicali).  

S-a realizat o planificare și organizare a muncii personalului existent la nivelul CIA „Sf. 
Gheorghe“ pentru asigurarea funcționării centrului de la momentul primirii primilor beneficiari 
adulți (în aprilie) până la completarea schemei de personal a centrului. Aceasta în condițiile în 
care în aprilie personalul medical și cel de îngrijire însemna un singur infirmier, şapte  îngrijitori 
și 2 asistenți medicali.  
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Astfel, pentru suplinirea deficitului de personal pe acest segment, în perioada aprilie-
decembrie 2019, îngrijirea, supravegherea şi asistenţa efectivă, pe module, a beneficiarilor a fost 
realizată de întreg personalul, prin delegare de sarcini de către șeful de centru (psiholog, manager 
de caz, asistent social, terapeut, pedagog de recuperare, instructor de educatie, administrator, 
bucătari, paznici, muncitori). 

 
b. Managementul administrativ – economic 

b.1. Costul mediu/beneficiar 
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Ian. 0 0 - 157216 139881 17335 0 
Feb. 0 0 - 190410 150071 40339 0 
Mar. 0 0 - 126233 115196 11037 0 
Apr. 16.3 24 14777,30 240870 133188 35186 72,496 
Mai 23.87 0 9830,39 234651 126703 38126 69822 
Iun. 23.33 0 9645,27 225024 135235 14579 75210 
Iul. 23.65 0 9856,74 233112 144681 22403 66028 

Aug. 24.87 0 11289,75 280776 169206 36923 74647 
Sept. 30 6 9335,09 280053 167929 36033 76091 
Oct. 30 0 12179,50 365385 168783 116305 80297 
Noi. 31 2 10108,53 313364 198208 49042 66114 
Dec. 32 0 11062,16 353989 255942 30779 67268 

Media 
anuală  19,585 - 10898,30 - - - - 

b.2. Stadiul acreditărilor/licențierilor 
Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe“ Victoria deține licența de funcționare 

provizorie nr. 756/11.10.2019, valabilă pe o perioadă de un an.  
b.3. Activități specifice 
Având în vedere că reconversia centrului (din serviciu social pentru copii în serviciu 

social pentru adulți cu handicap), pe lângă reorganizarea şi reamenajarea camerelor conform 
noilor cerinţe a fost necesară şi elaborarea documentaţiilor specifice de funcţionare pe noul 
specific (misiune, ROF, ROI, Cod etic, Ghidul beneficiarului, proceduri operaționale, fişe de 
post, contracte de servicii cu beneficiarii, etc) și diseminarea acestor documentații în rândul 
angajaților.  

Pentru asigurarea serviciilor sociale prevăzute de legislație (realizarea evaluărilor noilor 
beneficiari, elaborarea PP-urilor, încheirea contractelor de servicii de asistenţă cu beneficiarii 
etc) s-au făcut demersuri pentru depistarea şi identificarea aparţinătorilor beneficiarilor şi 
implicarea acestora în viaţa lor, precum şi demersuri pentru identificarea veniturilor acestora în 
vederea calculării şi încasării contribuţiei, după caz. 

b.4. Activități administrative 
Pe parcursul anului 2019 au fost înlocuite, cu firme specializate, uşile de acces pe module 

şi pe holuri, geamurile vechi din băile modulelor, reparaţii pe scările de acces, etc . 
S-a amenajat provizoriu o cameră de primit vizite și cameră intimă (prevăzute în standard) 

pe modulul parter, izolator medical, la demisolul corpului B, sală de activități în fosta sală de 
mese, a fost dotat și amenjat cabinetul de consultații medicale; 
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S-au efectuat 2 operațiuni de dezinsecție și deratizare de către furnizorul de servicii cu care 
a fost încheiat un contract în acest sens pentru prevenirea înmulțirii dăunătorilor și asigurarea 
preparării și servirii mesei în condiții optime de igienă. 

S-au făcut reparațiile ce se impuneau la instalația de distribuție a agentului termic și apei 
calde atunci când a fost cazul, înlocuindu-se pompele de circulație. 

O mare parte a activităţilor administrative s-a realizat cu personalul propriu (igienizarea 
întregului centru, reparaţii şi revopsire tâmplărie interioară pe module, amenajarea cu mobilier 
conform noilor standarde pe dizabilităţi, demontat şi montat acoperiş garaj şi magazie, 
amenajarea spaţiilor pentru activităţi, atât în incinta clădirii cât şi în curtea unităţii). 

b.5. Sponsorizări 2019 
Pe parcursul anului 2019, Centrul a beneficiat de sponsorizari, constând în produse 

alimentare şi nealimentare, în valoare totală de 23.347 lei/an. 
 

c. Managementul social  
c.1. Tipul de beneficiari ai complexului 
Beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial oferite de Centru sunt adulți cu 

dizabilități, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani.  
Capacitatea totală a Centrului este de 48 de locuri, la data de 31.12.2019 fiind ocupate 32. 
Situația beneficiarilor, pe grad de handicap, la data de 31.12. 2019, era următoarea: 

Total beneficiari    32 
handicap grav cu asist personal    19 
handicap grav    5 
handicap accentuat      7 
handicap mediu     1 

c.2. Situații de criză 
Pe parcursul anului 2019 au fost semnalate 21 de incidente, toate fiind de ordin medical 

(solicitări intervenții de urgență, spitalizări, crize de auto și heteroagresivitate ale beneficiarilor, 
etc), notificate în registrul specific pentru situații de risc de la sediul centrului și transmise spre 
informare DGASPC Brașov și reprezentanților legali. 

Unul din aceste incidente semnalate se referă la o intervenție chirurgicală maxilo-facială 
pentru extirparea unei tumori, cu extracții dentare multiple, în urma căreia beneficiarul prezintă o 
stare de sănătate mult ameliorată și îmbunătățită față de cea anterioară intrării în centru. De 
menționat faptul că pe perioada internării spitalicești, pentru intervenția chirurgicală, beneficiarul 
a fost însoțit și supravegheat, în permaneță, de personalul de asistență medicală a centrului.  

c.3. Evenimente desfășurate la nivelul centrului pentru și cu beneficiarii 
După elaborarea documentelor de organizare, funcționare și planificare a activității, s-au 

derulat activitățile specifice îngrijirii, supravegherii, asistării, menținerii și recuperării stării de 
sănătate a beneficiarilor, prin organizarea de diferite evenimente în centru sau în afara acestuia: 
implicarea beneficiarilor în activități de ludo-melo-terapie, de suport emoțional, de formare a unor 
deprinderi de autonomie și igienă personală și a deprinderilor de viață autonomă (alimentație, 
folosirea unor ustensile casnice, curățenia spațiului, cunoașterea și îngrijirea obiectelor 
personale, a vestimentației și cazarmamentului), sărbătorirea în mod festiv a zilelor de 
naștere/onomastice ale beneficiarilor, confecționarea unor obiecte handmade, ieșiri cu unii 
beneficiari în diferite localități (Brașov, Făgăraș, Victoria) pentru cunoașterea mediului social și 
înconjurător, având ca obiectiv adaptarea acestora. 
 

3. Dificultăţi întâmpinate  
În anul 2019 au fost întâmpinate probleme, inerente având în vedere tipul nou de activitate 

care trebuia prestart, în a asigura supravegherea şi îngrijirea directă pe module numai cu personal 
de îngrijire (infirmieri-îngrijitori). Acesta şi din cauza faptului că: 

a. mare parte a beneficiarilor are grad de handicap grav cu însoţitor, prezentând  grave 
probleme psihice asociate , fiind foarte agresivi (auto şi hetero), imprevizibili şi cu 
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tendiinţe de distrugere a bunurilor şi de vătămare a persoanelor din jur prin lovire, muşcare 
etc., în momentele de crize, fapt pentru care numai o singură persoană nu poate asigura 
serviciile pe un etaj, fiind expuşi la agresiune atât ceilaţi beneficiari, cât şi angajatul. 
Astfel apar riscuri majore, iar asigurarea celui de al doilea om/tură crează greutăţi în 
elaborarea graficului de lucru raportat la personalul actual. 

b. având în vedere problemele de comportament şi de stare de sănătate mentală pe care-l 
prezintă beneficiarii este de analizat, de la caz la caz, în viitorul apropiat, dacă CIA „Sf. 
Gheorghe” poate asigura servicii reale şi conforme cu nevoile unor beneficiari, urmând a 
se căuta cele mai bune soluţii pentru ei, dat fiind faptul că există beneficiari cu care trebuie 
lucrat unu la unu, toată ziua, fapt care conduce la scăderea calităţii serviciilor acordate 
celorlaţi beneficiari, conducând la neglijarea nevoilor acestora, din cauza imposibilităţii 
satisfacerii celor cu nevoi speciale mai solicitante. 
O altă problemă majoră cu care se confruntă CIA „Sf. Gheorghe“ este cea a spaţiului 

disponibil. Din cauza preluării de către CPV Castanul a parterului corpului A, unde se aflau 
spaţiile pentru activităţi ale Centrului pe perioada în care beneficiarii serviciilor sociale acordate 
erau copii, unitatea nu mai dispune de suficient spaţiu pentru a crea şi amenaja spaţiile prevăzute 
în standardele minime obligatoriu în domeniu  (diferite activităţi, primire vizite, bibliotecă, etc). 
Mai mult, având în vedere că centrul a fost creat prin transformarea din CP în CIA sunt necesare 
adaptări structurale pentru noua activitate, dizabilitatea beneficiarilor/posibililor beneficiari 
putând fi inclusiv motrică, iar clădirea nu satisface nevoile de accesibilizare a acestor persoane.  

Probleme sunt și vizavi de costul/beneficiar crescut. Acest lucru se datorează lipsei 
contractelor separate pentru utilități și a contorizării separate a consumurilor la utilităţi pe cele 
două centre care își desfășoară activitatea la aceeași adresă, chiar dacă în corpuri de clădire 
diferite (C.I.A. „Sf. Gheorghe“ și C.P.V. „Castanul“, centru cu personalitate juridică și buget 
propriu). Acest lucru face ca toate plăţile să fie suportate până în prezent de către CIA, şi numai o 
parte din cheltuielile efectuate fiind returnată de către CPV Castanul.  
 

4. Concluzii şi propuneri pentru 2020 
În vederea remedierii problemelor identificate, sau măcar a diminuării efectelor acestora în 

activitatea Centrului, pentru 2020 propunem următoarele: 
 accesibilizarea corespunzătoare a centrului pentru persoanele cu dizabilităţi (inclusiv 

motrică), prin achiziţionarea de mijloace de deplasare cu fotoliul rulant (lift, elevator), 
creare de rampe de acces și a unor spaţii corespunzătoare nevoilor persoanelor cu 
dizabilitate motrică (grupuri sanitare, băi, duşuri) 

 adaptarea şi redimensionarea posturilor existente conform nevoilor identificate, prin 
creșterea numărului de angajați (personal de specialitate), pentru creşterea calităţii  
serviciilor sociale acordate 

 realizarea cu celeritate a contorizării separate a utilităților între cele două centre ce își 
desfășoară activitatea la aceeași adresă (cu încheierea separată de contracte de furnizare a 
serviciilor), precum și încheierea, până atunci, a unui protocol de colaborare actualizat și 
adaptat la realitățile actuale cu privire la cheltuielile și utilizarea spațiilor, serviciilor  și 
dotărilor comune. 
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VIII. CONCLUZII GENERALE ȘI PROPUNERI PENTRU ANUL 2020 
 

 
Datele și informațiile transmise de către conducătorii și coordonatorii serviciilor, 

birourilor, compartimentelor, centrelor și complexurilor de servicii din subordinea instituției, pe 
baza cărora a fost întocmit prezentul raport de activitate, la care se adaugă cele cuprinse în 
rapoartele de auditare externă realizate de reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov sau în cele 
de monitorizare încheiate de diferite instituții publice cu autoritate în controlul activității 
instituției, au permis conducerii DGASPC Brașov să observe care sunt problemele cu care se 
confruntă instituția, care sunt punctele slabe ale structurii organizatorice și de personal ce au 
cauzat sincope sau disfuncționalități în derularea activității instituției și care sunt serviciile sociale 
solicitate de comunitate și pe care instituția nu le oferă la acest moment, sau nu le-a dezvoltat 
suficient încât să satisfacă cerințele și nevoile comunității. 

Au fost, astfel, identificate o serie de probleme, precum:  
 Lipsa unor servicii sociale necesare pentru comunitate și beneficiari/potențiali beneficiari 

(de ex. un centru de primire în regim de urgnță pentru persoanele vârstnice, un centru tip 
adăpost pentru copiii străzii, un centru pentru copilul delicvent) 

 Lipsa acreditării serviciului social la domiciliu (asistența maternală), corelat cu o slabă 
dezvoltare rețelei de asistenți maternali 

 Lipsa unui spațiu adecvat desfășurării activității instituției, cu efecte directe asupra calității 
serviciilor oferite beneficiarilor. Dispersarea serviciilor funcționale în două clădiri aflate la 
o distanță apreciabilă una de alta face dificilă atât comunicarea între angajați, cât și 
rezolvarea cu celeritatate a solicitărilor brașovenilor, cu precădere a celor cu dizabilități. În 
plus, situația juridică a spațiilor de pe str. Apullum (proprietar Biserica Evanghelică) pune 
o presiune uriașă atât pe bugetul DGASPC Brașov, cât și pe cel al Consiliului Județean 
Brașov, prin prisma chiriilor mari cerute.  

 Dificultatea ocupării posturilor de specialitate vacante în structura complexurilor izolate de 
comunități (Complexul de Servicii Timiș, Complexul de Servicii Brădet) 

 Slabul interes al absolvenților de psihologie, asistență socială sau medicină vizavi de 
posturile de specialitate scoase la concurs. 

 Pregătirea deficitară a personalului din unele centre/complexuri în lucrul cu beneficiarii cu 
tulburări de comportament/comportament deviant 

 Lipsa auditorilor interni acreditați pe Sistemul Integrat Calitate-Mediu (ISO 9001:2015, 
14001:2015)  

 
În conformitate cu Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Brașov pentru perioada 2016-2020 și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2020, aprobat prin HCJ 
28/23.01.2020, obiectivele strategice ale Direcției pentru anul 2020 vizează îmbunătățirea 
accesului copiilor și ale persoanelor cu dizabilități la servicii sociale de calitate, respectarea 
drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile, dezvoltarea 
serviciilor sociale pentru persoane vârstnice și alte persoane/familii aflate în situații de risc. 

În aceste condiții, rămâne prioritară finalizarea implementării proiectelor cu finanțare 
europeană („TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“ și „VENUS: 
Împreună pentru o viață în siguranță“) și a celor cu finanțare prin Programele Naționale de 
Interes (PIN-uri) („Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc 
sistemul de protecție specială a copilului la nivelul județului Brașov“ și „Înfiinţarea de servicii 
sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”) ce urmăresc 
dezvoltarea serviciilor sociale oferite de DGASPC Brașov.  
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Avem de asemenea, în vedere, dezvoltarea de servicii sociale si socio-profesionale pentru 
copii si tineri (din comunitate și din sistemul rezidențial al DGASPC Brașov), cu finanțare 
nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman – Axa prioritară „Incluziunea sociala si 
combaterea sărăciei“, prin proiectul „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate“ ce vizează 
creșterea calitații serviciilor oferite 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. 

Ca parte a Planului de Acțiune pe 2020, o prioritate a acțiunilor DGASPC Brașov pentru 
acest an va fi închiderea ultimelor centre rezidențiale mari pentru copii. 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), accesarea fondurilor 
europene de pe componenta POR, prin forțe proprii sau finanțări oferite de organisme private 
(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). De 
asemenea, vom demara procedurile pentru înființarea unui centru de primire în regim de urgență 
pentru adulți cu/fără dizabilități, prin forțe proprii.  

Pe segmentul îmbunătățirii serviciilor sociale oferite, prioritate în 2020 o va reprezenta 
finalizarea procesului de licențiere a serviciului social la domiciliu (asistența maternală și 
plasamentul familial) și întărirea capacității de acțiune a specialiștilor din DGASPC Brașov ce 
lucrează pe segmentul violenței în familie, astfel încât să poată fi utilizate la maximum serviciile 
rezidențiale pentru victimele violenței domestice înființate deja (Locuința Protejată Venus și 
Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Violența Domestică).  

În ceea ce privește activitatea derulată în cadrul centrelor și complexurilor de servicii ale 
instituției, în 2020 ne propunem identificarea exemplelor de bune practici de la nivelul serviciilor 
sociale ale DGASPC Brașov și replicarea acestora în serviciile sociale cu probleme. 
 2020 va reprezenta și anul în care structura organizatorică a DGASPC Brașov va fi 
reanalizată și restructurată, astfel încât să se realizeze atât o eficientizare a costurilor de 
funcționare, cât și a activității propriu-zise a 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.  
 
 
 
          Întocmit, 
          Comp. Expert Egalitate de Șanse, 
                 Mailat Radu  

                  



Anexa

nr.mediu 

benef cheltuieli cost mediu

nr.mediu 

benef cheltuieli cost mediu

nr.mediu 

benef cheltuieli cost mediu

nr.mediu 

benef cheltuieli

Ianuarie 649 3477626,05 5358,44 23 104759,56 4554,76 120 850318,52 7085,99 15 30306,20

Februarie 614 3433637,91 5592,24 14 89784,94 6413,21 120 910718,77 7589,32 15 32848,89

Martie 631 3587004,13 5684,63 18 107911,44 5995,08 120 1024296,55 8535,80 15 26553,19

Aprilie 647 3590383,36 5549,28 21 95301,93 4538,19 120 983772,85 8198,11 15 29204,57

Mai 672 3554235,36 5289,04 21 85008,83 4048,04 120 991215,45 8260,13 15 32406,69

Iunie 600 3250144,69 5416,91 24 100563,93 4190,16 121 1024434,45 8466,40 15 32908,29

Iulie 591 3357496,78 5681,04 24 101128,56 4213,69 121 1051646,70 8691,30 10 32826,64

August 581 3299447,85 5678,91 24 99554,87 4148,12 130 1028569,27 7912,07 10 35701,33

Septembrie 626 3351031,65 5353,09 24 102546,30 4272,76 128 982127,41 7672,87 15 37930,01

Octombrie 616 3613635,24 5866,29 28 106825,80 3815,21 128 1152273,65 9002,14 11 50070,41

Noiembrie 624 3275477,96 5249,16 30 100334,41 3344,48 130 1063132,06 8177,94 15 38845,52

Decembrie 606 4330795,83 7146,53 30 131375,55 4379,19 130 1242531,97 9557,94 12 50957,48

TOTAL 42120916,81 1225096,12 12305037,65 430559,22

Cost mediu/beneficiar pe tipuri de servicii sociale  în anul 2019

Asistență sociala pt. familie și copii                                  Asistență socială în caz de invaliditate

LUNA Centre/Case de tip familiar Locuințe Protejate Centre de Îngrijire și Asistență CIA Centre de Zi



cost mediu

2020,41

2189,93

1770,21

1946,97

2160,45

2193,89

3282,66

3570,13

2528,67

4551,86

2589,70

4246,46

Cost mediu/beneficiar pe tipuri de servicii sociale  în anul 2019

                                 Asistență socială în caz de invaliditate

Centre de Zi



Situaţia procedurilor la data de 31.12.2019 
 
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 

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 



Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

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  

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  



Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

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  

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  

PP 51 2013 Supervizarea Serviciul Managementul 
Calitatii  



Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

tip nr an 

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  
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  



Procedura 
Denumire procedura Elaborator 

Situatie procedura 
(revizuita, abrogata, 

retrasa) tip nr an 

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 

 

 

PS 19 2019 Circuitul documentelor 
SERVICIUL 

RELAŢII 
PUBLICE 

 

PS  20 2019 Elaborarea şi difuzarea 
procedurilor documentate 

SERVICIUL 
MCSP  

 
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  

3. PO 03 2013 Procedura privind controlul financiar 
preventiv 

Serviciul 
Contabilitate 

Ediţia II 
2019 

4. PO 04 2013 Procedura privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor 

Serviciul 
Contabilitate 

Ediţia II 
2019 

5. PO 05 2013 

Procedura privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii 

Serviciul 
Contabilitate 

Ediţia II 
2019 

6. PO 06 2013 

Procedura scoaterii din functiune a 
activelor fixe/declasarii bunurilor 
materiale de natura obiectelor de 
inventar 

Serviciul 
Contabilitate 

Ediţia II 
2019 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

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 

Ediţia II 
2019 

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 
2019 

12. PO 12 2014 
Procedură operaţională privind 
întocmirea situatiilor financiare la  
DGASPC Braşov 

Serviciul 
Contabilitate  

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  



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

23. PO 23 2015 
Aplicarea Legii 544/2001 privind 
liberul acces la informatiile de interes 
public 

Serviciul 
Relatii Publice 

Ediţia II 
2019 

24. PO 24 2015 Solutionarea petitiilor Serviciul 
Relatii Publice 

Ediţia I 
Revizia 1 
2019 

25. PO 25 2015 Registratura Serviciul 
Relatii Publice RETRASĂ 

26. PO 26 2015 Relatii cu publicul Serviciul 
Relatii Publice 

Ediţia I 
Revizia 1 
2019 

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 
Relatii Publice 

Ediţia I 
Revizia 1 
2019 

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 
Relatii Publice 

Ediţia I 
Revizia 1 
2019 

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 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

37. PO 37 2016 Programarea si efectuarea concediului 
de odihna 

Serviciul 
Resurse 
Umane 

 

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  

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  



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

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 RETRASĂ 

55. PO 43-
01 2016 Admiterea beneficiarilor in CZ Casa 

Soarelui Brasov CS Cristian RETRASĂ 

56. PO 43-
02 2016 

Evaluarea initiala si periodica a 
beneficiarilor de la CZ Casa Soarelui 
Brasov 

CS Cristian RETRASĂ 

57. PO 43-
03 2016 Informarea comunitatii CS Cristian RETRASĂ 

58. PO 43-
04 2016 Procesul de masurare a satisfactiei 

beneficiarilor  CS Cristian RETRASĂ 

59. PO 43-
05 2016 

Sesizarea si protejarea beneficiarului 
impotriva abuzului, neglijarii, 
exploatarii, tratamentului inuman 
degradant 

CS Cristian RETRASĂ 

60. PO 43-
06 

2016 Incetarea serviciilor CS Cristian RETRASĂ 

61. PO 43-
07 

2016 Inregistrarea si solutionarea 
reclamatiilor si sesizarilor CS Cristian RETRASĂ 

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 2 
2019 

65. PO 47 2016 CR Micul Print Brasov CS Cristian RETRASA 

66. PO 47-
01 2016 Admiterea beneficiarilor in CR Micul 

Print Brasov CS Cristian RETRASA 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

67. PO 47-
02 2016 Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor in 

cadrul CR Micul Print Brasov CS Cristian RETRASA 

68. PO 47-
03 2016 Incetarea serviciilor CS Cristian RETRASA 

69. PO 47-
04 2016 Informarea comunitatii CS Cristian RETRASA 

70. PO 47-
05 2016 

Identificarea, semnalarea şi soluţionarea 
cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândul 
beneficiarilor CR Micul Print Brasov 

CS Cristian RETRASA 

71. PO 47-
06 2016 Inregistrarea si solutionarea 

reclamatiilor si sesizarilor CS Cristian RETRASA 

72. PO 47-
07 2016 Procesul de masurare a satisfactiei 

beneficiarilor  CS Cristian RETRASA 

73.  47-
08 2016 Implicarea parintilor in activitati CS Cristian RETRASA 

74. PO 48 2016 Evidenta si gestionarea patrimoniului 
DGASPC Brasov 

Compartiment 
Patrimoniu  

75. PO 49 2016 Transport  urban Serviciul Plati Revizia 2 
2019 

76. PO 50 2016 Transport  interurban Serviciul Plati Revizia 2 
2019 

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 

Ediţia 1 
Revizia 1 
2019 

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 RETRASA 

84. PO 58 2016 Evidenta, pastrarea si utilizarea 
stampilelor 

Serviciul 
Relatii Publice RETRASA 

85. PO 59 2016 
Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului aflat in 
AMP 

SMC  



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

86. PO 60 2016 
Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului aflat la 
OPA 

SMC Editia 3 
2019 

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  

90. PO 64 2016 
Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului de tip 
rezidential 

SMC Editia 3 
2019 

91. PO 65 2016 
Metoda managementului de caz in 
domeniul protectiei copilului de tip 
rezidential pentru copilul cu dizabilitati 

SMC Editia 3 
2019 

92. PO 66 2016 Deschiderea procedurii adoptiei din 
cadrul SMC1/2/3/4 SMC Editia 3 

2019 

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 

Editia 1 
Revizia 0 
2019 

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 



 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 

Editia 1 
Revizia 1 
2019 

107. PO 
80.
01-
11 

2017 

CS Timis – Vizitatorii – Asistenta 
socială şo consiliere psihologică – 
Admiterea – planificarea serviciilor – 
Evaluarea/reevaluarea – 
Suspendarea/încetarea serviciilor – 
Sesizări/reclamaţii – Notificarea 
incidentelor deosebite – 
Neglojare/exploatare/violenţă/abuz – 
Asistenţă în caz de deces – Protecţia 
torturii şi tratamentelor crude 

CS Timis 
Editia 1 
Revizia 1 
2019 

108. PO 
81.
01-
03 

2017 

CS Timis – Activitatea asistentei 
medicale – Activitatea medicului – 
menţinerea stării de sănătate a 
beneficiarilor 

CS Timis 
Editia 1 
Revizia 1 
2019 

109. PO 
82.
01-
03 

2017 

CS Timis – Managementul situaţiilor de 
risc – Activităţile de abilitare/reabilitare 
– Asistenţa şi suportul în luarea 
deciziilor 

CS Timis 
Editia 1 
Revizia 1 
2019 

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 

 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

116. PO 89 2017 Achizitii – atribuirea contractelor Serviciul 
Achizitii  

117. PO 90 2017 Investitii Serivciul 
Achizitii  

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 RETRASA 

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  

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 

 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

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 

 

133. PO 
106

-
121 

2019 

Elaborarea ordinului de serviciu – 
Declararea independentei – Notificarea 
declanşării misiunii de audit – 
Colectarea şi prelucrarea informaţiilor – 
Analiza riscului – Elaborarea 
programului de audit – Şedinţa de 
deschidere – Colectarea şi analiza 
probelor de audit – Constatarea şi 
raportarea iregularităţilor – Revizuirea 
documentelor şi constituirea dosarului 
de audit – Şedinţa de încheiere a 
misiunii de audit – Elaborarea 
proiectului de raport de audit – 
Reuniunea de conciliere – Elaborarea 
raportului de audit – Urmărirea 
recomandărilor – Planificarea 
multianuală şi anuală a misiunilor de 
audit 

Audit Public 
Intern  

134. PO 122 2019 Elaborarea, înregistrarea şi difuzarea 
dispoziţiilor 

Serviciul 
Juridic 
Contencios  
Serviciul 
Relaţii Publice 

 

135. PO 123 2019 Activitatea de voluntariat Biroul 
Monitorizare  

136. PO 124 2019 Intervenţia asupra adulţilor victime ale 
violenţei domestice 

Biroul 
Management 
de Caz adulţi 

 

137. PO 125 2019 Activitatea de practică a studenţilor  Biroul 
Monitorizare  

138. PO 126 2019 
Activitatea comisiilor de cercetare şi 
verificare, de elaborare a rapoartelor şi 
de Monitorizare a măsurilor propuse 

Compartiment 
Expert 
Egalitate de 
Şanse 

 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

138. PO 127 2019 

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 

 

139. PO 128 2019 

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 

 

140. PO 129  
Circuitul documentelor economico-
financiare în cadrul Direcţiei 
Economice a D.G.A.S.P.C. Braşov 

Direcţia 
Economică  

141. PO 130  

Gestionarea resurselor financiare 
rezultate din reținerile salariale 
reprezentând contribuția de 0,6% a 
salariaților care nu sunt membrii de 
sindicat 

Direcţia 
Economică  

142. PO 131  Managementul deşeurilor medicale 

Compartiment 
Administrativ, 
Patrimoniu, 
Tehnic şi 
Aprovizionare 

 

143. PO 132  Stabilirea modului de eliberare a 
adeverinţelor 

Serviciul 
Contabilitate 
Serviciul 
Managementul 
Resurselor 
Umane 

 

144. PO 133  

Stabilirea, înregistrarea, urmărirea 
debitelor/debitorilor şi angajarea 
răspunderii patrimoniale a personalului 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Braşov 

Direcţia 
Economică  

145. PO 134  
Activitatea de secretariat a Comisiei 
pentru Protecţia Copilului din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Braşov 

Biroul 
Monitorizare  

146. PO 135  Management de caz adulţi 
Biroul 
Management 
de Caz Aduţi 

 

147. PO 136  Activitatea dew Monitorizare a 
măsurilor de protecţie special copii 

Biroul 
Monitorizare  



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

148. PO 137  Activitatea de prevenire a marginalizării 
în cadrul DGASPC Braşov 

Compartiment 
Prevenire 
Marginalizare 

 

149. PO 
138

-
141 

 

Admiterea – Încetarea serviciilor – 
Identificarea, semnalarea şi soluţionarea 
situaţiilor de abuz – Controlul 
comportamentului în SR 

Serviciile 
Rezidenţiale 
Disp. 
616/09.08. 
2019 

 

150. PO 
142

-
145 

 

Admiterea – Încetarea serviciilor – 
Identificarea, semnalarea şi soluţionarea 
situaţiilor de abuz – Controlul 
comportamentului în CP Sf. Stelian 

CP Sf. Stelian 
Disp. 
616/09.08. 
2019 

 

151. PO 
146

-
148 

 Admiterea – Încetarea serviciilor – 
Identificarea, semnalarea şi soluţionarea 
situaţiilor de abuz  în CM Casa Mamei 

Disp. 
616/09.08. 
2019 

 

152. PO 
149
.01
-08 

 CR Brădet – Admiterea – Încetarea 
acordării serviciilor – Evaluarea 
nevoilor beneficiarilor – 
Sugestii/sesizări/reclamaţii – Prevenirea 
şi combaterea riscului de abuz şi 
neglijare – Controlul comportamentului 
copiilor – Relaţia personalului cu copiii 
– Metotologia de măsurare a gradului de 
satisfacţie al benficiarilor 

CR Brădet  

153. PO 
150
.01
-08 

 CZ Rază de Lumină – Admiterea – 
Încetarea acordării serviciilor – 
Evaluarea nevoilor beneficiarilor – 
Sugestii/sesizări/reclamaţii – Prevenirea 
şi combaterea riscului de abuz şi 
neglijare – Controlul comportamentului 
copiilor – Relaţia personalului cu copiii 
– Metotologia de măsurare a gradului de 
satisfacţie al benficiarilor 

CZ Rază de 
Lumină  



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

154. PO 
151
.01.
08 

 CR Micul Prinţ – Admiterea – Încetarea 
acordării serviciilor – Evaluarea 
nevoilor beneficiarilor – 
Sugestii/sesizări/reclamaţii – Prevenirea 
şi combaterea riscului de abuz şi 
neglijare – Controlul comportamentului 
copiilor – Relaţia personalului cu copiii 
– Metotologia de măsurare a gradului de 
satisfacţie al benficiarilor 

CR Micul Prinţ  

155. PO 152  Organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor 
din anexa 2 

Serviciul 
Achiziţii 
Publice 

 

156. PO 153  Notificarea incidentelor deosebite – CP 
Sf. Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

157. PO 154  Promovarea relaţiilor socio-familiale – 
CP Sf. Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

158. PO 155  Primirea şi distribuirea obiectelor 
necesare copiilor în SR 

Serviciile 
Rezidenţiale  

159. PO 156 
 

Gestionarea banilor de buzunar în SR 
Serviciile 
Rezidenţiale 
 

 

160. PO 157  Monitorizarea activităţii de asistenţă 
social privind persoanele adulte 

Biroul 
Monitorizare  

161. PO 158 
 Activitatea de comunicare cu mass-

media 

Serviciul 
Relaţii cu 
publicul 

 

162. PO 159 
 

Expedierea corespondenţei 
Serviciul 
Relaţii cu 
publicul 

 

163. PO 160 

 
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la CP 
Sf. Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

164. PO 
161
.01
-09 

 CIA Sf. Gheorghe – Menţinerea stării 
de sănătate – Admiterea – 
Suspendarea/încetarea acordării 
serviciilor – Asistenţă şi suport 
beneficiari – Managementul situaţiilor 
de risc – Protecţia împotriva neglijării, 
exploatării, violenţei şi abuzului – 
Protecţia împotriva torturii şi 
tratamentelor crude – Asistenţă în stare 
terminal şi în caz de deces – 
Înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor 
şi reclamaţiilor 

CIA Sf. 
Gheorghe 
Victoria 

 

165. PO 
162
.01
-09 

 CM Casa Mamei – Ocrotirea sănătăţii 
beneficiarilor – Sugestii, reclamaţii – 
Respectarea intimităţii beneficiarilor – 
Soluţionarea situaţiilor de absenteeism – 
Evaluarea şi prevenirea riscurilor – 
Metofologia de măsurare a satisfacţiei 
beneficiarilor – Promovarea relaţiilor 
socio-familiale – Transferul 
benficiarilor – Modul de acţiune în 
situaţii care afectează funcţionarea 
curentă a utilităţilor 

CM Casa 
Mamei Săcele  

166. PO 
163
.01
-06 

 CZ Casa Soarelui – Admitere – 
Evaluarea nevoilor specific – Sugestii, 
reclamaţii – Managementul situaţiilor 
de risc – Protecţia împotriva neglijării, 
abuzului – Protecţia împotriva torturii şi 
a tratamentelor crude 

CZ Casa 
Soarelui 
Braşov 

 

167. PO 164 

 
Gestionarea banilor de buzunar la CP 
Sf. Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

168. PO 165 

 
Distribuirea obiectelor necesare copiilor 
la CP Sf. Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

169. PO 166 
 Protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestora 

Responsabili 
GDPR   



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

170. PO 167 

 
Recrutarea şi angajarea personalului 
contractual 

Serviciul 
Managementul 
Resurselor 
Umane 

 

171. PO 168 

 
Respectarea intimităţii şi 
confidenţialităţii în sistemul rezidenţial 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

172. PO 169 
 Elaborarea Strategiei Anuale a 

Achiziţiilor Publice şi Programul Anual 
al Achiziţiilor 

Serviciul 
Achiziţii 
Publice 

 

173. PO 170 

 
Sugestiile, sesizările şi reclamaţiile la 
CP Sf. Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

174. PO 171 

 
Relaţia personalului cu copiii la CP Sf. 
Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

175. PO 172 

 Soluţionarea situaţiilor de părăsire a 
centrului fără permisiune la CP Sf. 
Stelian Ghimbav 

CP Sf. Stelian 
Ghimbav 
Disp. 
30/23.01.2020 

 

176. PO 173 

 
Sugestiile, sesizările şi reclamaţiile în 
SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

177. PO 174 
 Activitatea de secretariat a Colegiului 

Director 

Secretar 
Colegiul 
Director 

 

178. PO 175 

 
Transferul beneficiarilor în caz de forţă 
majoră în SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

179. PO 176 

 
Pregătirea pentru abilităţile de viaţă 
independentă în SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 



 Procedura 

Denumire procedura Elaborator 

Situatie 
procedura 
(revizuita, 
abrogata, 
retrasa) 

Nr. 
crt. tip nr an 

180. PO 177 

 
Consemnarea opiniilor beneficiarilor în 
SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

181. PO 178 

 
Promovarea relaţiilor socio-familiale în 
SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

182. PO 179 

 

Ocrotirea sănătăţii copilului în SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

183. PO 180 

 
Soluţionarea situaţiilor de părăsire fără 
permisiune în SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

184. PO 181 

 Modul de acţiune în situaţii neprevăzute 
care afectează funcţionarea utilităţilor în 
SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

185. PO 182 

 

Relaţia personalului cu copiii în SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

186. PO 183 

 

Evaluarea şi prevenirea riscurilor în SR 

Servicii 
rezidenţiale 
Disp. 1035 
/20.12.2019 

 

 
 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. 
 
 
 



 

 

 
 

Raport cu privire la activități în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului derulate în anul 2019 
 

A. Activități de celebrare a unor zile naționale, europene și internaționale cu incidență în domeniu 

Nr. 
crt. 

Activități de prevenire cu ocazia: Bifați 

Detalii 

Instituția/Instituțiile 
organizatoare membre 

EIL 

Tipul activității & alte 
informații  

(& titlul campaniei/ proiectului) 

Nr. 
beneficiari 
(estimat) 

1 Ziua internațională a familiei (15 mai) x 

DGASPC Brașov Comunicat de presă: DGASPC 
Brașov va înființa, cu fonduri neram-
bursabile, patru locuințe protejate și un 
centru de zi la Victoria 

>10.000 

2 Ziua internațională a copiilor dispăruți (25 mai) x DGASPC Brașov 
Comunicat de presă: 0800 500 333 
– linie telefonică gratuită pentru 
victimele violenței domestice 

>10.000 

3 Ziua internaţională a copilului (1 iunie) x DGASPC Brașov 

Sub motto-ul „Copiii colorează 
viața“, Ziua Internațională a 
Copilului a fost sărbătorită în toate 
centrele din subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Brașov. (copiii de 
la Complexul de Servicii Făgăraș au 
fost invitați la manifestările 
organizate de Primăria Făgăraș și 
Casa Municipală de Cultură; copiii 
de la centrele din Tărlungeni, 
Brașov, Zărnești, Râșnov, Rupea și 
Dacia au sărbătorit alături de 
prietenii lor din comunitate; copiii cu 
dizabilități care frecventează 
centrele de zi din subordinea 
DGASPC Brașov – Centrul de Zi 
„Rază de lumină“, Centrul de Zi 
pentru persoane cu Sindrom Down 
„Casa Soarelui“ și Centrul de 
Recuperare „Micul Prinț“ -, au 

450 



  

derulat o serie de activități 
individuale și de grup (pictură/desen, 
jocuri muzicale, dansuri, jocuri 
educaționale și tematice, jocuri 
distractive, karaoke etc) 

4 

Ziua mondială pentru prevenirea abuzului asupra 
copiilor (19 noiembrie)/ Campania zilelor de 
activism pentru prevenirea abuzurilor şi violenţei 
asupra copiilor şi tinerilor (1-19 noiembrie) 

x 

DGASPC Brașov 

„Festivalul Drepturilor“ în cadrul 
DGASPC Brașov – o suită de 
evenimente reunite sub o singură 
umbrelă, care se desfășoară între 20 
noiembrie și 20 decembrie 2019, prin 
care se serbează Ziua mondială 
pentru prevenirea abuzului asupra 
copiilor, Ziua internațională a 
drepturilor copilului, Ziua 
internațională pentru eliminarea 
violenței împotriva femeii, Ziua 
internațională a persoanelor cu 
dizabilități etc. 

>1200 

5 
Ziua internațională a drepturilor copilului (20 
noiembrie) 

x 

6 Ziua internaţională pentru eliminarea violenței 
împotriva femeii (25 noiembrie)/ Campania 
zilelor de activism împotriva violenței asupra 
femeii (25.11-10.12.2017) 

x DGASPC Brașov Comunicat de presă: Violența 
domestică: de la problemă privată la 
problemă a societății >10.000 

A TOTAL ACȚIUNI DE CELEBRARE 6 TOTAL BENEFICIARI >20.000 

 
 Tema violenței asupra copilului este reprezentată de una dintre formele de violență pe tema căreia s-a susținut informarea, 

conform HG nr. 49/2011, anexa 1: violența asupra copilului, abuz fizic, abuz emoțional/ psihologic, abuz sexual, neglijare, 
exploatare prin muncă, munci periculoase, exploatare sexuală, pornografie infantilă, pornografie infantilă prin internet, 
trafic de copii, violența prin internet, violența domestică/ în familie etc.   

 Temele corelate reprezintă cauze/ factori de risc pentru violență, consecințe ale violenței, contexte care sprijină 
soluționarea cazurilor de violență, fenomene aflate în strânsă conexiune cu violența, legislația internă, europeană și 
internațională cu incidență n domeniu. Exemple de teme corelate: educație parentală, prevenirea separării copilului de 
familie, copii la risc/ grupuri vulnerabile, prevenirea consumului de droguri, educație juridică, delincvența juvenilă, 
comportament deviant, drepturile copilului, copii lăsați singuri acasă (prin plecarea părinților la muncă în străinătate), 
discriminare, rasism, acces la justiție, management de caz, asistența socială, situații de criză/ urgență, victimizare/ victime 
ale infracțiunilor, trauma, consiliere, psihoterapie, alte terapii pentru copiii victime ale violenței, Directiva 29, HG nr. 
75/2015, Convenția Lanzarote ș.a. 

 



  

 

B. Activități de informare pentru copii, profesori și părinți în unitățile de învățământ 

Nr. 
crt. 

Activități de informare Bifați 

Detalii 

Instituția/ Instituțiile 
organizatoare membre 

EIL 

Unitatea/ unitățile de 
învățământ unde s-au derulat & 

alte informații 
(& titlul campaniei/ proiectului) 

Nr. 
beneficiari 
(estimat) 

1 
Informare a copiilor pe tema violenței asupra 
copilului ..... 

x DGASPC Brașov 

„Bullying-ul nu este ceva cool!“ 
– Școala Gimnazială nr. 2, Școala 
Gimnazială nr. 5, Școala 
Gimnazială nr. 13, Școala 
Gimnazială nr. 9 

2.800 

2 
Concursuri/ expoziții pe tema violenței asupra 
copilului ......../ pe tema corelată ...... 

x DGASPC Brașov 

Competiția „Drepturile copilului 
prin ochii copilului”, care constă în 
realizarea de către copiii din centre a 
unor desene artistice cu tema 
drepturile copilului, care vor fi 
folosite drept imagini pentru 
realizarea unui calendar personalizat. 

450 

B 
TOTAL ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ÎN 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT & TOTAL UNITĂȚI 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT & TOTAL BENEFICIARI 

2 
 

3.250 

 
Întocmit, 

Mailat Radu 
Consilier EGS 

 
 



         

 

 
 

 

 

 

Aprobat                       Avizat 
       Director general                Director general adjunct 
Gîrbacea Julieta Aurelia                    Priboi Mihai Septimiu 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE VOLUNTARI 
ÎN ANUL 2019 

 

1. OBIECTIVE STRATEGICE 
- Creșterea inserției activităților nonformale în serviciile sociale. 
- Creșterea nivelului educațional și social al beneficiarilor, pentru o mai bună integrare socio-profesională cu sprijinul voluntarilor. 

 
2. VOLUNTARI ȘI ASOCIAȚII DE VOLUNTARI  

a. Voluntari direcți (ce au contracte de voluntariat încheiate direct cu DGASPC Brașov):    29 voluntari 
b. Asociații de voluntari cu care DGASPC Brașov a încheiat convenții de colaborare:  

 Asociația Lindenfeld:            114 voluntari 
 Asociația Love and Give:              8 voluntari 

 



3. PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI ALE VOLUNTARILOR ȘI ASOCIAȚIILOR DE VOLUNTARI 

Pe parcursul anului 2019, voluntarii au dezvoltat activități cu caracter social, civic, educațional și de incluziune socială cu beneficiarii din cadrul 
serviciilor sociale din subordinea DGASPC Brașov. 
 

a) Voluntarii individuali 

Acesti voluntari au desfășurat activități de: 
 dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, îngrijire personală și de stimulare a copiilor cu handicap sever din cadrul CPCHS 

Speranța 
 îndrumare și sprijin în activitățile gospodărești pentru beneficiarii din cadrul Locuinței Protejate „Casa Irlanda“. 
 cursuri de lb. Engleză, activități artistico-plastice 

 
b) Asociația Lindenfeld 

Asociația Lindenfeld s-a remarcat prin faptul că voluntarii au desfășurat activități diverse, adaptate nevoilor beneficiarilor. Astfel, aceștia au 
derulat activități în cadrul Programului „Ajungem Mari”, prin următoarele proiecte: 
 Dă-ți pasiunea mai departe! Aici s-au remarcat activități de sprijin suplimentar la teme (matematică, lb.română, fizică, chimie, sport), dar și 

activități de meloterapie și dans, dezvoltare personală. 
 Explorator pentru o zi! Prin acest proiect s-au făcut ieșiri recreative și educative, prin care voluntarii i-au însoțit pe beneficiari la teatru, 

muzee, spectacole, în parcuri, excursii. S-au făcut vizite la Muzeul Iluziilor Optice, excursii pe Tâmpa, activitate recreativă la Centrul de 
Agrement din Poiana Brașov, activitate sportivă la Patinoar. 

 Prinde formă! În cadrul acestui proiect s-au organizat cursuri și ateliere de creație dedicate dezvoltării personale: comunicare, pictură, gatit, 
ateliere tematice: teatru, dans, canto, consiliere. 

 Îndrăznește să visezi! În cadrul acestui proiect activitățile desfășurate au vizat orientarea profesională a beneficiarilor prin consiliere 
vocațională, Workshop-uri despre carieră, la care voluntarii au avut invitați profesioniști din diferite domenii de activitate, precum și vizite 
interactive la diverse locuri de muncă (la Autoliv, la INA Schaeffler) 

 Mari și responsabili! Aici voluntarii au desfășurat activități în cadrul atelierelor de educație pentru sănătate, educație civică, educație financiară 
și antreprenorială, inițiere în lucrul pe  calculator. 

 Vacanța (te face) Mare! În cadrul acestui program beneficiarii au participat cu plăcere la activități în cadrul taberele organizate de voluntari. S-
a organizat tabără la Năvodari  

 
c) Asociația Love and Give 

Asociația, prin Programul: „O viață mai bună pentru copiii orfani!” a derulat cursuri de inițiere pe calculator, cursuri de învățare a limbii 
engleze, cursuri de orientare profesională, cursuri de educație financiară. 

De asemenea, a desfășurat activități de recreere prin vizitarea unor obiective turistice din județ, excursii, tabere de vară. 



S-au organizat drumeții în Poiana Brașov și la Pietrele lui Solomon, apoi copiii au servit masa la Dodo Pizza. 
S-a asigurat participarea copiilor la Festivalul Artelor Marțiale de la Sala Sporturilor „Dumitru Colibași“ Brașov. 
Au fost organizate ateliere de lucru și workshopuri, unde voluntarii au desfășurat activități de pictură pe lemn, origami, desen cu cărbune, 

quilling, confecționări de bijuterii și felicitări, jocuri de comunicare.  
 

4. REZULTATE ALE ACTIVITĂȚILOR VOLUNTARILOR ÎN BENEFICIUL COPIILOR 

Voluntarii au desfășurat activitățile cu copiii în program de două-trei ore după-amiaza și în weekend-uri.  
Copiii din cadrul serviciilor sociale au dezvoltat abilități de a vorbi în public și lucru în echipă. 
În cadrul atelierelor copiii și-au dezvoltat vocabularul și exprimarea, abilități de comunicare, dezbatere, cultură generală, de identificare a 

emoțiilor și spirit empatic, bune maniere; și-au dezvoltat îndemânarea, mișcările corpului; și-au dezvoltat imaginația, creativitatea și interacțiunea în 
grup.   

De asemenea, voluntarii au reușit să-și dezvolte abilitățile de convingere, interpersonale (mai empatici, sprijin, motivare, asumarea 
responsabilităților), abilități organizaționale. 

Voluntarii și-au asumat anumite atribuții: de respectare a programului centrului pentru activitățile lor, de respectare a regulilor de sănătate și 
securitatea muncii, de respectare a confidențialității informațiilor, de îndeplinire a sarcinilor educative și recreative. 

 

5. CONCLUZII 

În 2019 s-au eliberat la cererea voluntarilor un număr de 22 certificate de voluntariat. 
Din rapoartele centrelor rezultă faptul că activitățile desfășurate de voluntari sunt necesare, deoarece îi pregătesc pe beneficiari pentru viața 

independentă după părăsirea sistemului de protecție rezidențială, le dezvoltă abilitățile de comunicare și interacțiune prin activitățile recreative. 
Serviciile sociale de tip rezidențial CTF recomandă ca numărul de voluntari/CTF să fie limitat la 4 persoane. 
De asemenea se dorește ca activitățile de voluntariat să se desfășoare în timpul săptămânii, mai puțin în weekend, excepție făcând activitățile de 

genul excursiilor/taberelor  
 

6. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2020 

1) Continuarea activităților derulate de voluntari, prin încheierea Convențiilor de colaborare cu cele două asociații partenere. 
2) Prin colaborarea creată cu cele două asociații de voluntari ne dorim diversificarea proiectelor și activităților desfășurate de voluntari ca urmare a 

nevoilor beneficarilor identificate. 
3) Stabilirea prin negociere cu cele două asociații de voluntari privind numărul necesar/real de voluntari pentru fiecare serviciu social, în cazul 

activităților desfășurate în interiorul acestor servicii. 
 

 
 
 



 
  

PLAN  de acțiuni al Programului de voluntariat din cadrul DIRECTIEI DE ASISTENTA 
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAȘOV pentru anul 2020  

  
Misiunea: Implicarea voluntarilor în procesul de realizare a activităților cu beneficiarii din cadrul serviciilor sociale 
subordonate Directiei 
Obiectiv: Asigurarea unui proces de recrutare şi selecţie a voluntarilor echitabil, transparent, eficient şi consecvent.  
Valori:   
Profesionalism  
Performanță  
Colaborare și lucru în echipă  

 

Nr. 
Crt.  

Acțiuni  Subacțiuni  Indicatori de produs/rezultat  Termen de 
realizare  

Responsabil  

1.  
  

Asigurarea implicării 
voluntarilor în  
activitatea serviciilor 
sociale  

1.1. Realizarea reviziurii 
procedurii PO 123 privind 
includerea activității de 
recrutare și selectare a 
voluntarilor  

1.1.1. Domenii de activitate identificate  
1.1.2. Fișe de post pentru voluntari 
elaborate  
1.1.3. Anunțuri elaborate și plasate pe 
pagina web a DGASPC și în rețelele de 
socializare  

 
februarie 
 -  
 
 
decembrie  

Coordonatorul  de  
voluntari  
Conducătorul serviciului social  
Consilier imagine DGASPC 

1.2.Elaborarea Regulamentului 
intern pentru activitați de 
voluntariat 

1.2.1.Anexă la ROI DGASPC și ROI 
servicii sociale  

Martie 2020 Serviciul managementul resurselor 
umane 
Conducătorul serviciului social 

2.  Integrarea voluntarului în 
serviciile sociale  

2.1. Acceptarea persoanelor în 
calitate de voluntar  

2.1.1. Contracte încheiate  permanent  Coordonatorul de voluntari  

2.2. Reînnoirea Convențiilor de 
colaborare cu Asociațiile 
partenere 

2.2.1. Convenții încheiate ianuarie Cnducerea DGASPC 

2.3. Revizuirea listei cu  
responsabilului de voluntari  din 
cadrul serviciilor sociale  

2.2.1. Lista responsabili voluntari ianuarie  Coordonatorul de voluntari   



2.4. Familiarizarea voluntarului 
cu cadrul normativ care 
reglementează activitatea  
DGASPC si a Serviciilor sociale  

2.3.1.  Cadru  normativ  prezentat 
voluntarului si instruirea lui cu privire 
la structura si funcționarea serviciului 
social 
Prezentare ROF si ROI 

Primele zile 
după 
semnarea 
contractului  

Conducătorul serviciului social 

2.5. Asigurarea participării 
voluntarului  la  
evenimente/activități  
desfășurate  de serviciul 
social  

2.4.1. Număr de activități pentru care a 
fost asigurată participarea voluntarului  

pe parcursul 
activității  

Conducătorul serviciului social 
  
Responsabilul de voluntari  

3.  Realizarea activității de 
voluntariat  

3.1.  Stabilirea  sarcinilor  
prioritare ale  voluntarului  

3.1.1. Însărcinări delegate  periodic  Conducătorul serviciului social 

3.2. Monitorizarea activității 
voluntarului și a timpului de 
muncă  

3.2.1. Gradul de realizarea al sarcinilor 
stabilite  
3.2.2. Fișe de supervizare elaborate  
3.2.3. Fișe de pontaj elaborate  

lunar  Conducătorul serviciului social 
Responsabilul de voluntari 

3.3. Evaluarea activității de 
voluntariat  

3.3.1. Fișe de evaluare elaborate  periodic  Responsabilul de voluntari 

4.  Autoevaluarea 
activității de către 
voluntar  

4.1.  Elaborarea  raportului  
privind activitatea realizată  

4.1.1. Raport de activitate elaborat  lunar  Voluntarul  
Responsabilul de voluntari 

5.  Prezentarea rezultatelor 
evaluării  activității 
voluntarului 
conducătorului 
DGASPC  

5.1. Elaborarea notei 
informative cu privire la 
rezultatele activității  
voluntarului  

5.1.1. Notă informativă elaborată și 
prezentată conducerii cu prezența 
voluntarilor 
Raport final al activității voluntarilor 

lunar 
 
 
luna martie 

Coordonatorul voluntariat 
  
 
Seful serviciului Monitorizare 

  
5.2. Prezentarea Raportului 
final al activității voluntarilor 
Asociațiilor colaboratoare  

5.2.1 Intalnire de lucru cu Asociațiile 
de voluntari colaboratoare finalizată cu 
propuneri pentru noile programe de 
voluntariat și numarul necesar de 
voluntari. 

martie Coordonatorul voluntariat 
  
 
Seful serviciului Monitorizare 
 

6.  Evidența  activității  
voluntarilor  

6.1. Întocmirea și completarea 
dosarelor personale ale  
voluntarilor  

6.1.1. Dosare personale întocmite și 
completate  

permanent  Coordonatorul voluntariat  
Responsabilul de voluntari 

de  



6.2. Ținerea registrelor privind 
activitatea de voluntariat  

6.2.1. Registre cu privire la evidența 
voluntarilor, contractelor de 
voluntariat, a certificatelor nominale 
de voluntariat  

permanent  Coordonatorul voluntariat  
de  

6.3. Întocmirea certificatelor 
nominale și a scrisorilor de 
recomandare pentru voluntari  

6.3.1. Numărul certificatelor nominale 
și a scrisorilor de recomandare 
întocmite  
 

permanent  Coordonatorul voluntariat  
de  

7. Realizarea unei bune 
colaborări între 
Autoritățile 
administrației publice  
locale și echipa de 
management  

7.1. Realizarea de intâlniri 
între autoritățile administrației 
publice  locale și echipa de 
management a organizației 
gazdă ( DGASPC) 

7.1.1. Intâlnire concretizată  prin 
promovarea activității voluntarilor, a 
rezultatelor și impactului social 
survenit  

SEM I si 
SEM II 

 

7.2. Realizarea unei strategii 
de imagine a activității 
voluntarilor 

7.2.1.  Promovarea voluntariatului prin 
prezentarea pe site-ul DGASPC a 
actiunilor realizate de  voluntari cu 
beneficiarii  

permanent Consilier imagine DGASPC   
 

7.2.2 Aprecierea și valorizarea muncii 
voluntarilor  

Decembrie 
2020 

Echipa de management DGASPC 
BV 

7.2.3. Organizarea și sărbătorirea Zilei 
internationale a voluntarului 

Decembrie 
2020 

Coordonator voluntari 
Consilier imagine DGASPC   

Conducători ai serviciilor 
sociale/Responsabili voluntary 
 

8.  Demararea campaniei de 
recrutare voluntari 

8.1.Realizarea unei campanii 
de recrutare 

8.1.1 Prezentarea pe rețelele de 
socializare a nevoii de recrutare 
voluntari 

Mai 2020 Consilier imagine DGASPC   
 

  8.2. Realizare campanie de 
recrutare voluntari ăn 
licee/facultăți 

8.2.2 Intâlniri realizate cu elevi 
/studenți doritori să devină voluntari în 
serviciile sociale din subordinea 
DGASPC  

Iunie-
iulie2020 

Coordonator voluntari 
Conducători ai serviciilor 
sociale/Responsabili voluntari 

  
 
 



 

 

Strategia de recrutare a voluntarilor în anul 2020 
 

 
Generalități 

 
Voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, în dezvoltarea educației și formării 

profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale. 
Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al 

societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. 
Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate 

de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat. 
La nivelul DGASPC Brașov sunt  servicii sociale destinate copiilor cu și fără dizabilități, persoanelor adulte cu dizabilități și vârstnicilor. 

 
Strategia de recrutare a voluntarilor are la bază următoarele documente strategice și reglementări legale:  

 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale 
 Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania 
 Legea nr. 213/2003 pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru 

tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2003 
 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă 
 HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în muncă 319/2006 
 HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor 

 
Scop și principii 

 
Scopul strategiei de recrutare a voluntarilor este acela de a dezvolta un sistem  complet și funcţional de servicii care să sprijine beneficiarii în 

vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, să prevină şi să combată riscul de excluziune socială, de a creşte calitatea vieţii şi de a promova incluziunea 
socială a acestora.  

Realizarea acestui scop necesită mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul Direcției, responsabilizarea şi implicarea factorilor relevanţi, 
prin atragerea de voluntari - persoane active, altruiste, dornice să lucreze cu copiii/persoanele cu dizabilități/vârstnicii, în vederea dezvoltării capacităţii 
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi includere socială.  

Principiile care stau la baza activității de voluntariat: 
1. Participare - voluntarii vor participa la activitați cu beneficiarii prin decizie liber consimțită și fără a fi remunerați 
2. Egalitatea de șanse și tratament – voluntarii vor manifesta și promova în toată activitatea lor egalitatea de șanse și de tratament fără 

discriminare 



3. Sprijin și Implicare - voluntarii vor sprijinii beneficiarii și se vor implica activ în viața lor și a activităților desfășurate în cadrul  
serviciilor sociale vor fi  acolo unde este nevoie de ei fără a cere nimic în schimb 

4. Eficiență – împreună ( voluntari și beneficiari) vom fi mai eficienți 
5. Organizare și disciplină – voluntarii cu cât sunt mai organizați și disciplinați vor fi un exemplu bun pentru beneficiari 

 
Misiune 

 
Misiunea strategiei de recrutare a voluntarilor este aceea de a sprijini dezvoltarea și integrarea beneficiarilor noștri (copii, persoane cu 

dizabilități, persoane vârstnice) într-o comunitate în care noi, cu toții, să devenim mai activi, mai altruiști și mai buni. 
 

Obiective generale 
 

1. Identificarea nevoilor organizației gazdă - DGASPC Brașov 
Direcția a identificat ca nevoi principale ale beneficiarilor următorele: 

 Nevoia de dezvoltare educațională, socială 
 Nevoia de integrare și incluziune socială 
 Nevoia de creștere a calității vieții beneficiarilor 

 
2. Identificarea Voluntarilor 

Direcția se va axa pe două tipuri de recrutare a voluntarilor: 
 Recrutare generală – în sensul că nu se caută abilități deosebite ale voluntarilor, Direcția se adresează publicului larg printr-un anunț public, pe 

pagina de web, prin care aceasta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. 
 Recrutare în sistem închis – Direcția recrutează voluntari din sisteme închise (școli, asociații). În acest sens, DGASPC își reînnoiește 

Convențiile de colaborare încheiate cu cele două asociații de voluntari (Love and  give și Lindenfeld - Ajungem mari). 
 

Prin activitățile desfășurate de voluntari, specializați în diverse domenii de activitate, ne dorim să creștem calitatea vieții beneficiarilor și o mai 
ușoară integrarea socio-profesională a acestora.  Astfel, vrem ca voluntarii să desfășoare activități educaționale, culturale, sportive, sociale, de petrecere 
a timpului liber (excursii, tabere), întreținere spații verzi. 

Programul voluntarilor va fi stabilit de comun acord (voluntar - sef centru - responsabil de voluntari) 
Recrutarea Voluntarilor va respecta planul de acțiuni și programul atașat acestei strategii. 

 
Obiective strategice 

 
I. Management eficient al voluntarului 

Pentru un management eficient în recrutarea voluntarilor e nevoie de o strategie și un plan de acțiuni bine întocmit și organizat. De asemenea, 
voluntarii au nevoie de un management eficient. Acesta va fi asigurat de coordonatorul voluntarilor și responsabilul de voluntari. 



Coordonatorul voluntarilor este reprezentantul Direcției, care va ține permanent legătura cu responsabilul de voluntari și cu coordonatorul 
voluntarilor din partea asociațiilor partenere, respectiv cu voluntarii direcți. Deciziile le vor lua împreună, după acceptul venit din partea DGASPC. 
 

“Voluntariatul ne aduce împreună!” 
 

1. Obiectiv specific:  Clarificarea responsabilităților în managementul voluntarilor 
Responsabil :  Coordonatorul voluntarilor 
Termen:   ianuarie-februarie 2020 și apoi permanent 
Rezultate așteptate:  

a) Coordonatorul Voluntarilor își va cunoaște atribuțiile 
b) Responsabilii de voluntari își vor cunoaște responsabilitățile 
c) Extinderea domeniului de interes al voluntariatului  
d) Reînnoirea Convențiilor de colaborare cu Asociațiile de voluntari partenere (Asociația Lindenfeld și Love and Give)  
e) Voluntarii se vor familiariza cu cadrul normativ care reglementează activitatea DGASPC și a serviciilor sociale 
f) Coordonatorul voluntarilor se consultă cu responsabilul de voluntari și cu coordonatorul voluntarilor din cadrul Asociațiilor partenere și ia 

decizii de coordonare cu acordul managementului Direcției. 
g) Responsabilul de voluntari va identifica oportunități de implicare și de dezvoltare, va propune acțiuni de voluntariat și moduri de acțiune, 

modalități de motivare a voluntarilor și va veni cu idei de îmbunătățire a activităților desfășurate cu beneficiarii.  
 

2. Obiectiv specific:  Managementul continuu al voluntarilor 
Responsabil:   Coordonatorul voluntarilor 
Termen:   permanent 
Rezultate așteptate: 

a) Va exista o colaborare eficientă între coordonatorul voluntarilor – coordonatorul voluntarilor  Asociațiilor- responsabilul de voluntari și 
managementul Direcției 

b) Deciziile privind voluntarii se vor lua în comun, excepție vor fi cazurile în care din motive bine întemeiate vor fi incluși noi voluntari pe lista 
Asociațiilor partenere 

c) Vor avea loc întâlniri semestriale cu voluntarii – unde Coordonatorul voluntarilor, responsabilul de voluntari și reprezentantul asociațiilor 
partenere vor transmite informațiile și deciziile luate la nivel de management 

 
II. Motivarea voluntarilor 

Motivarea voluntarilor este cea mai mare provocare pentru o organizație eficientă. Un voluntar motivat este o resursă importantă, un filon de aur 
pentru serviciile sociale, iar un grup de voluntari motivați este o comoară. Pentru aceasta, însă este extrem de important, ca organizația gazdă 
(DGASPC Brașov) să identifice modalități eficiente de motivare a lor.  
 

1. Obiectiv specific:  Încurajarea  motivației intrinseci și îmbinarea ei cu motivația extrinsecă 
Termen:   permanent 



Responsabil:   Coordonatorul voluntarilor și consilierul de imagine al Direcției; șeful de centru 
Rezultate așteptate: 

a) Direcția trebuie să păstreze motivația constantă a voluntarilor, prin aprecierea și valorizarea muncii acestora 
b) Direcția trebuie să încurajeze motivația intrinsecă și îmbinarea ei cu motivația extrinsecă (prestigiu, suportarea de cheltuieli de formare din 

partea organizației, excursii, daruri simbolice și personalizate) pentru voluntarii care sunt foarte activi, serioși și inventivi în ativitățile 
organizate cu beneficiarii. 

c) Utilizarea rețelelor de socializare pentru promovarea voluntariatului, prin aceea că fiecare eveniment de voluntariat va fi adus la cunoștință 
publicului 

d) Sărbătorirea zilei internaționale a voluntariatului – 5 decembrie, prin evidențierea rolului voluntarului și valoare adăugată pe care acesta o aduce 
în cadrul DGASPC Brașov. 

e) Atragerea de fonduri și bunuri materiale prin sponsorizări și donații din partea ONG-urilor în vederea susținerii motivării voluntarilor 
 

III. Cresterea numărului de voluntari 
În prezent avem 29 voluntari cu care s-au încheiat contracte de voluntariat direct cu Direcția și 122 voluntari din partea a două asociații 

partenere. Astfel, ne dorim extinderea bazei de date a voluntarilor pe diverse arii (nu numai activități cu beneficiarii, ci și activități pentru creșterea 
calității vieții acestora). 
 

1. Obiectiv specific:  Organizarea unei campanii de recrutare voluntari în școli, facultăți și pe rețelele de socializare 
Responsabil:  Coordonatorul voluntarilor, responsabilul de voluntari, consilierul de imagine al Direcției 
Termen:   semestrul II 2020 
Rezultate așteptate: 

a) Va fi organizată o campanie de recrutare în liceele din localitățile în care se găsesc Centrele de plasament/serviciile sociale ale DGASPC Brașov 
b) Va fi organizată o campanie de recrutare  a voluntarilor din  facultățile de asistență socială, pedagogie-psihologie, educație fizică și sport 
c) Realizarea de campanii pe rețelele de socializare 

 
IV. Diversificarea tipurilor de activități de voluntariat derulate în serviciile sociale 

Pe lăngă activitățile desfășurate de voluntari direct cu beneficiarii, ne dorim extinderea acestor activități și în comunitățile de unde sunt 
beneficiarii/serviciile sociale. În acest sens se va  realiza o integrare socială și profesională mai eficientă a  beneficiarului.  
 

1. Obiectiv specific:  Continuarea implicării voluntarilor în activitățile desfășurate cu beneficiarii 
Responsabil:   responsabilul de voluntari 
Termen:   permanent 
Rezultate așteptate: 

a) Voluntarii vor primi sarcini în concordanță cu abilitățile și interesele lor 
b) Participarea voluntarilor, împreună cu beneficiarii, la evenimente de fundraising organizate de către serviciul social în comunitate 

 
 



Rezutate scontate 
 

Activitatea desfășurată de voluntari aduce anumite avantaje, atât pentru Organizația gazdă- DGASPC Brașov cât și pentru voluntari, astfel: 
 

Avantaje voluntari Avantaje DGASPC Brașov 
Rezervor de idei, abilități și experiențe noi Esențial pentru anumite activități 
Legitimitatea implicării Atrage, încurajează şi motivează voluntarii 
Sens al apartenenței Creşte satisfacţia şi ataşamentul voluntarilor  

Valoare intrinsecă Imbunătățirea performanțelor 
Asigură succesul 

 
 

Monitorizare și evaluare  
 

Prin monitorizare se urmărește atingerea rezultatelor previzionate. Monitorizarea se face de către responsabilul de voluntarii, coordonatorul 
voluntarilor -  care lunar transmite  Directorului general lista centralizată cu prezența voluntarilor la activitățile desfășurate cu beneficiarii. 

Prin evaluare se urmărește impactul produs în urma punerii în aplicare a măsurilor adoptate. Măsurarea impactului se face de căte 
managementul Direcției. Evaluarea voluntarilor se face de către șeful de centru/serviciu social în colaborare cu responsabilul de voluntari, printr-un 
raport de activitate ce va conține: activitățile prestate, atribuțiile asumate, aptitudinile dobândite. La încheierea activității voluntarului, la cerere, i se va 
elibera un Certificat de voluntariat.  
 

Evaluarea Strategiei se face la finalul anului, prin întocmirea unui Raport de evaluare a implementării strategiei voluntarilor. 
 

Revizuire 
 

Prin revizuirea strategiei se urmărește adaptarea continuă a acțiunilor la influențele factorilor interni și externi. Revizuirea se face la începutul 
fiecărui an, în baza raportului de evaluare. 

Directorul general al DGASPC Brașov este cel care poate decide revizuirea strategiei. 
 

 

Întocmit 
                 Șef birou Monitorizare,  

                       Luca Daniela 



ANEXA  9                                         RAPORT   STATISTIC   ABUZURI 2016 – 2019  

An 
 

2016 2017 2018 2019 

Nr. cazuri copii sesizate 
și instrumentate 
 

663 892 761 714  cazuri sesizate 
              

 
Copii părăsiti în unități 
sanitare 
 

82 –  26 AMP 
-   2 SR 
- 51 externati 

in fam lor 
-   3 SR CH 

41 – 18 AMP 
- 4 SR 
- 16 externati în  

fam lor 
- 1Centru 

Maternal 
- 1 transfer alt 

judet 
- 1 deces 

39 -  15 AMP 
-  2 SR CH 
-  1 Centru 

Maternal 
-  3 SR 
- 15 externati in 

fam  
- 3 in lucru (2 cu 

alt judet) 

42 -   12 AMP 
- 4 SR CH 
- 2 SR Domino 
- 1 SR Ghimbav 
- 21 externati in 

fam  
- 1Centru 

Maternal 
- 1 la bunici  
 

Mame minore 33 35 9 3 
 

DPRU instituite 
 

103 –  39 SR 
- 40 AMP 
- 21fam 

plasament 
-   3 

revocate 

104 -   43 SR 
- 33 AMP 
- 22fam 

plasament 
-   6  revocate 

62   -   28 SR 
- 27 AMP 
-   4fam 

plasament 
- 3  revocate 

71   -   31 SR 
- 26 AMP 
- 10 fam 

plasament 
- 4  revocate 

Cazuri neglijare, abuz, 
exploatare prin muncă 
și exploatare sexuală 
 

249 240 209 368 

Cazuri migrație, 
repatrieri minori 

9 11 30 24 

Participare la audiere 
minori ( la poliție, în 
instanță) și  
executari silite 

76 102 153 155 
 
 

13 



 
Măsuri de Plasament în 
Regim de Urgență 
instituite (DPRU) 
 

103  DPRU  104 DPRU  
(din care 6 revocate) 

62 DPRU  
(din care 3 revocate) 

71 DPRU 
 (din care 4 revocate) 

 

 
Legenda :  AMP – asistent maternal profesionist 
  SR – serviciu rezidențial (casuță de tip familial, centru de plasament, centru de primire în regim de urgență) 
  SR CH – serviciu rezidențial pentru copilul cu handicap  
                         
 
        
             
 
 
 
 
Data,                 Șef Birou Interv în Regim de Urgență 
20.03.2020                Claudia Apopei 
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        Exemplar nr. .......... 
 
 

                     AVIZAT 
Director  General DGASPC BV 

                                                                                                                                                                         Gîrbacea Julieta Aurelia 
  
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL CRRPH  „CANAAN”  ȘERCAIA 
PE ANUL 2019 

 
I. Context general 

 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia, denumit în continuare C.R.R.P.H. „Canaan”, 

cod serviciu social 8790 CR – D – II, este o instituţie publică de asistenţă socială, de interes judeţean, cu personalitate juridică,  CIF: 
5686547, cu sediul în judeţul Braşov, localitatea Şercaia, str.Părăului nr.169 şi are o capacitate de 50 de locuri. 
 

CRRPH ” Canaan" Șercaia funcţionează în subordinea Consiliului Județean Brașov,  în structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Brașov (art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448 Republicată/ 2006  privind protecția și promovarea drepturilor  persoanelor cu 
handicap cu modificările și completările ulterioare), cu  Avizul nr. 7780/9902/ANPD/25.10.2016 și sub îndrumarea metodologică a 
Autorității Naționale pentru Drepturile  Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 383 din data de 30.10.2018 CRRPH Canaan are aprobată următoarea structură 
organizatorică (organigrama) : 
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 Director – 1 post 
 Serviciul Recuperare – Reabilitare și Medical  coordonat de coordonator personal de specialitate (post de conducere) cu 

Compartimentul Recuperare-Reabilitare Psiho-Socială și Ocupațională  și Compartimentul Medical și de Îngrijire si 
Asistență cu un total de 43 posturi (1 post de conducere și 42 posturi de execuție). 

 Serviciul Financiar – Contabil și Administrativ  coordonat de contabilul șef (post de conducere)  cu Compartimentul 
Contabilitate-Salarizare și Compartimentul Tehnic – Administrativ cu un total de 11 posturi (1 post de conducere și 10 posturi 
de execuție). 

 Compartimentul Resurse Umane cu 1 post  (de execuție). 

În conformitate cu prevederile art.II alin.(1) din OUG nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, și a DECIZIEI nr. 877/2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare 
a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, echipa 
multidisciplinară constituită la nivelul CRRPH Canaan Șercaia a realizat în luna decembrie 2018  evaluarea tuturor beneficiarilor centrului 
și, în urma prelucrării datelor, a elaborat un raport sintetic, finalizat cu propunerea de reorganizare a centrului rezidenţial sub denumirea de 
Centru de Abilitare și Reabiltare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Canaan” Șercaia. 
 

În baza prevederilor art. 25 a DECIZIEI nr. 877/2018, CRRPH ”Canaan” Șercaia, prin adresa nr.2485/19.12.2018, înregistrată la 
DGASPC Brașov cu nr.73915/19.12.2018, a solicitat DGASPC Brașov întocmirea NOTEI DE FUNDAMENTARE pe care să o înainteze 
Consiliului Județean Brașov pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfințarea centrului rezidențial: Centru de Abilitare și 
Reabiltare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Canaan” Șercaia și obținerea avizului din partea  Autorității Naționale pentru 
Persoanele cu Dizabilități. 
 În urma unei convorbiri telefonice cu Directorul general al DGASPC Brașov – domnul Suciu Mircea Dan, CRRPH ”Canaan” Șercaia a 

întocmit și înaintat NOTA DE FUNDAMENTARE privind reorganizarea serviciului social ” Centrul de Recuperare și Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia”, înregistrată la CRRPH Canaan cu nr. 94/15.01.2019 și la DGASPC Brașov cu 
nr.2588/15.01.2019. Respectiva notă - însoțită de documente conexe,  a fost asumată de către directorul general al DGASPC Brașov și 
directorul CRRPH Canaan Șercaia.  
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 În luna februarie 2019, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin adresa 
nr. Ad. 1219/11.02.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.10275/14.02.2019, transmisă și înregistrată la CRRPH ”Canaan” 
Șercaia  cu nr.467/15.02.2019, a solicitat completarea materialului transmis.  

 Prin adresa nr.467/27.02.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.14402/27.02.2019, s-au înaintat Colegiului director al DGASPC 
Brașov, conform metodologiei și anexelor privind modul de întocmire și transmitere a solicitărilor adresate spre analiza și aprobarea 
plenului Consilului Județean Brașov, documentele solicitate. 

 Ulterior DGASPC Brașov, ținând cont că suntem o instituție cu personalitate juridică, care are constituit  Consiliul consultativ, a 
considerat că nu mai este necesară trecerea materialelor prin Colegiul director al DGASPC Brașov, fapt pentru care s-a solicitat, 
telefonic, redepunerea materialului pentru reorganizarea centrului.  

 Prin adresa nr.685/14.03.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.18969/15.03.2019 s-a redepus materialul necesar obținerii 
proiectului de hotărâre privind înființarea CabR Canaan Șercaia, conform  metodologiei și anexelor privind modul de întocmire și 
transmitere a solicitărilor adresate spre analiza și aprobarea plenului Consilului Județean Brașov. 

 În luna mai 2019, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin adresa nr. 
Ad. 6419/10.05.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.33763/10.05.2019, transmisă și înregistrată la CRRPH ”Canaan” Șercaia  
cu nr.1134/16.05.2019, a solicitat corectarea/completarea materialului transmis. 

 Prin adresa nr.1134/20.05.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.36646/21.05.2019, s-a depus din nou materialul, conform noilor 
cerințe.   

 La sfârșitul lunii august 2019, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală – Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin 
adresa nr.Ad. 6419/27.08.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr.63317/29.08.2019, transmisă și înregistrată la CRRPH ”Canaan” 
Șercaia  cu nr.1807/03.09.2019, a solicitat corectarea/completarea materialelor depuse în luna mai 2019 și din cauza faptului că în luna 
iulie, 2019 – legislația din domeniul serviciilor sociale a suportat modificări ( a se vedea HG 476/2019  din 3 iulie 2019 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale). 

 Prin adresa nr.1807/04.09.2019, înregistrată la DGASPC Brașov cu nr. 64596/04.09.2019, au fost înaintate spre aprobare, conform 
procedurii de transmitere a documentelor ce vor fi supuse aprobării  plenului Consiliului Județean Brașov, toate documentele solicitate. 
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La 31.12.2019 CRRPH Canaan Șercaia este încă în situația în care nu s-a reorganizat conform OUG nr. 69/2018 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 
 

Situația beneficiarilor instituționalizați  -  la 31 decembrie 2019 
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
beneficiari 

la 
31.12.2019 

Din care 
 

Încadrați în grad de handicap Tip de handicap  
Beneficiari 

puși sub 
interdicție 

Beneficiari 
imobilizati 

la pat 

Beneficiari cu probleme de 
incontinență  

Grav           
 
Mediu   

 
Accentuat 

 
Mental 

 
Psihic 

 
Asociat F M 

Urinară De 
fecale 

Mixtă 

01. 50 
 

25 25 37 (din 
care 35 
cu 
asistent 
personal) 

1 12 37 4 9 43 10 0 0 20 

 
   Creditele bugetare aprobate și alocate pentru anul 2019  au fost în sumă totală de 4.756.690 lei,  iar execuția bugetară  la data de 31.12.2019 a fost în 
sumă totală de  4.662.659,86  lei , defalcate astfel: 
                                               

INDICATORI CREDITE 
APROBATE 

PLĂȚI  EFECTUATE DISPONIBIL LA 31.12.2019 

Chelt.de personal 3.747.350 3.692.502 54.848 
Chelt.bunuri 862.840 831.932,42 30.907,58 
Chelt.asist.sociala 62.000 62.000 0 
Alte chelt. 27.000 26.001 999 
Chelt.de capital 57500 50.224,44 7.275,56 

TOTAL 4.756.690 4.662.659,86 94.030,14 
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II. SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂȚILOR 
 
Obiectivele centrului: 

- să ofere un ansamblu de activități  realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități;  
- să asigure persoanelor cu dizabilităţi  îngrijire și îndrumare în vederea dezvoltării potențialului personal;  
- să asigure condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu dizabilităţi;  
- să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor cu dizabilităţi;  
- să stimuleze participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială;  
- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor cu dizabilităţi;  
- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară.  

 
Activitățile ce se desfășoară în cadrul centrului, în corelare cu Standardul minim de calitate aplicabil prevăzut în Ordinul ministrului 

muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 1) sunt: 

 
 INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ; 
 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ; 
 ABILITARE ȘI REABILITARE; 
 INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ; 
 DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ 
 EDUCAȚIE / PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ; 
 ASISTENȚĂ ȘI SUPORT PENTRU LUAREA UNEI DECIZII; 
 INTEGRARE ȘI PARTICIPARE SOCIALĂ ȘI CIVICĂ 
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B). Găzduirea beneficiarilor se asigură în spațiile date spre folosință de către Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș,  în baza 

Contractului de Locaţiune (înregistrat la CRRPH „Canaan” ) cu  nr. 993/25.05.2018  prelungit prin Act aditional. 
 
Scurtă prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi a spaţiilor comune: 
 
CASE DE LOCUIT 
- CASA SINAI în suprafaţă desfăşurată de 460 m.p  
- CASA KAPERNAUM (parter şi etaj) în suprafaţă desfăşurată de 822 m.p.  
- CASA NEBO (parter şi etaj) în suprafaţă desfăşurată de 1141 m.p. 
   
 
Compartimentare:  
 -CASA SINAI – capacitate 12 locuri – nr de rezidenți: 12 

1 oficiu, 1 sală de mese, 1 cameră de socializare, 2 holuri,1 coridor, 1 spălătorie, baie cu cadă şi duş, 4 dormitoare (1 dormitor cu baie 
proprie),1 grup sanitar pentru personal, 1 cameră pentru centrala termică şi staţie tratare apă, curte; 
 
 - CASA KAPERNAUM (parter şi etaj) – capacitate 15 locuri – nr de rezidenți 15: 

la parter: (15 rezidenți) 2 coridoare, 2 camere de socializare, 1 sală de mese, 1 oficiu cu cămară, 7 dormitoare, 7 băi cu duş, magazie, 
1 spălătorie, 1 boxă colectare rufe, 4 spaţii de relaxare, 1 dressing, 1 vestiar cu grup sanitar; 

 
 
-CASA NEBO (parter şi etaj): capacitate 23 locuri – nr de rezidenți 23: 
la parter: 1 cameră asistenţă medicală cu grup sanitar, 1 vestibul, 1 bucătărie, 1 spaţiu de depozitare materiale curăţenie, 1 cameră 

pentru centrală termică, 1 coridor, 1 casa scărilor 
Modulul ROŞU: (5 rezidenți) 5 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1 sală socializare, 1 terasă, 2 holuri, 1 

grup sanitar pentru personal, 1 curte interioară, 1 cameră vizite  
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Modulul VERDE: (6 rezidenți) 6 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1 sală socializare, 1 terasă, 2 holuri, 1 
grup sanitar pentru personal, 1 curte interioară 

la etaj ; 2 holuri, 1 coridor, 2 spaţii de relaxare, 1 logie, 1 spălătorie/uscătorie, 1 vestibul pentru personal 
Modulul GALBEN:  (6 rezidenți)  6 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1sală socializare, 1 terasă, 2 holuri, 

1 grup sanitar pentru personal 
Modulul ALBASTRU:  (6 rezidenți) 6 dormitoare din care 1 dormitor cu baie proprie, 3 băi cu duş, 1 sală socializare, 1 terasă, 2 

holuri, 1 grup sanitar pentru personal; 
 
C). Acordare hrana 
 
Zilnic, prin serviciul de catering contractat, beneficiarii centrului au primit 3 mese (mic dejun, prânz și cină) și 2 gustări (fructe, 

iaurturi, dulciuri).   
 

D). Îngrijire personală 
 
Personalul de îngrijire a asigurat  suportul necesar tuturor beneficiarilor centrului, în funcție de gradul de dependență a acestora. Din 

cei  50 de beneficiari,  10 sunt imobilizați  și 20 nu prezintă control sfincterian. 
 
Pe lângă spaţiile igienico-sanitare, fiecare beneficiar a avut propriile  obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, 

săpun, prosoape etc.).  
Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în 

fotoliul rulant, deplasare în interiorul camerei, etc.) au primit  ajutor zilnic acordat de personalul de îngrijire. 
Pentru beneficiarii imobilizaţi la pat s-au efectuat zilnic manevrele de prevenire a  ulcerului de decubit (escarelor). 
Beneficiarii cu incontinenţă (mixtă) au fost toaletaţi zilnic, odată cu schimbarea scutecelor absorbante  (minim de 3 ori/zi) sau, ori de 

câte ori a fost necesar. 
 

E). Activitatile privind: serviciile  de asistenţă socială; consiliere psihologică; abilitare și reabilitare; îngrijire și  asistență; 
deprinderi de viață independent se asigură în spațiile date spre folosință de către Societatea de Binefacere Diakonia Făgăraș. 
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SPAȚII PENTRU TERAPII 
 
- CASA BETESDA în suprafaţă desfăşurată de 270 m.p. 
- cotă parte din imobilul GARAJ (parter şi etaj) în suprafaţă de 207 m.p.;  

 
- cotă parte din CASA GHENEZARET (etaj) în suprafaţă de 375 m.p.;  
 
Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului ( în m2) 3275 m.p. (clădiri + spaţii cote părţi din clădiri).  
 
 

Activitățile precizate mai sus  s-au  desfășurat în spații cu destinație precisă, dotate corespunzător: camera Snoezelen (camera special 
amenajată care este prevăzută cu saltea cu apă, jocuri de lumini, fond muzical și altele), cabinet psihologic, cabinet medical; sală de 
tratamente; săli de țesătorie, croitorie, decorațiuni din diferite materiale.  

Dotări: saltea cu apă, pat pentru masaj, saltele, spalier, mingi medicinale, baie de bile, diferite materiale folosite pentru dezvoltarea 
motricității grosiere și fine, biciclete medicale, bandă de alergat, bicicletă eliptică, oglindă carilică convexă, cascadă cu fibre fluorescente, 
tub cu bule de aer, războaie de țesut, mașini de cusut, mașini de brodat, calandru, aparate de pirogravat, traforaj, pistoale de lipit,  oglindă 
logopedie, cărți, puzzle-uri, planșe cu imagini etc. 
  

Permanent a fost asigurată supravegeherea stării de sănătate a beneficiarilor, a fost administrată medicația prescrisă și au fost 
efectuate îngrijirile medicale de bază  prin asistentele medicale și infirmierele instituției. 

Toți beneficiarii  sunt  înscriși la medic de familie și li s-a facilitat  accesul la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, 
după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice. 
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III. GRADUL DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR DE CALITATE ȘI PROBLEMELE ÎNTÂMPINATE 
 

Standardul minim de calitate aplicabil este cel prevăzut în Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități (Anexa 1). 

 
MODULUL I - MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL  
 

CRRPH Canaan este înfiinţat prin hotărârea  consiliului judeţean și deţine avizul de înfiinţare emis de ANPD. 
Centrul are capacitatea maximă de 50 de locuri. 
Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de 

valabilitate. 
Directorul centrului a elaborat în luna februarie 2019  Raportul de activitate pe anul 2018 – avizat de către Directorul General al 

DGASPC Brașov. Deasemenea,  a elaborat în luna februarie 2020 – Raportul de activitate pe anul 2019 urmând ca și acesta să fie trimis spre 
avizare Directorului General al DGASPC Brașov. 

Beneficiarii trăiesc în locaţii curate, adaptate nevoilor lor, confortabile şi sigure din punct de vedere al securităţii personale. 
Spaţiile de cazare cuprind maxim 3 paturi iar suprafeţele alocate  fiecărui beneficiar respectă prevederile cerinţelor minime        

corespunzătoare.  
Beneficiarii se hrănesc suficient, diversificat, în condiţii igienice şi ambianţă plăcută; primesc  sprijin pentru îngrijirea stării de  sănătate. 
Probleme întâmpinate:  

 nu s-a reușit reorganizarea centrului conform actelor normative în vigoare; 
 nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu 

 
Modulul II - ACCESAREA SERVICIULUI   
 
Persoanele interesate primesc informaţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a centrului, oferta de servicii, drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor.  
Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere.                    
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 Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate şi sunt păstrate în regim de 
confidenţialitate şi siguranţă.  
 

 
Modulul III - EVALUARE ŞI PLANIFICARE  
 
Beneficiarii primesc servicii în baza nevoilor specifice identificate.   Fiecărui beneficiar i se acordă servicii în funcţie de nevoile 

identificate prin evaluare.    
Fiecare beneficiar are completat Planul Personalizat (PP) 
 
Modulul IV - SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI      
                                                                      

 Beneficiarii/reprezentanții legali  sunt informaţi cu privire la drepturi şi facilități sociale. 
Beneficiarilor le sunt asigurate: 

 condiţii pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală;  
 servicii personalizate de dezvoltare sau menţinere a potenţialului funcțional; 
 îngrijirea în baza  evaluării nevoilor individuale; 
 activități de menţinere/ dezvoltare a DEPRINDERILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ  

 
Probleme întâmpinate:  
 pentru o parte dintre activitățile de abilitare și reabilitare nu avem personal calificat  (logoped; maseur/kinetoterapeut/fizioterapeut)  

 
Modulul V - PROTECŢIE ŞI DREPTURI   
 
Drepturile beneficiarilor  sunt cunoscute şi respectate de personal                 
Beneficiarii primesc  sprijin adecvat în situaţii de risc. 
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Documentele existente la nivelul CRRPH Canaan privind îndeplinirea standardelor sunt: 
1. Hotărârea Consiliului Județean care precizează capacitatea centrului 
2. Aviz de înființare emis de ANPD pentru CRRPH Canaan 
3. Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) 
4. Tabel cu participanții la sesiunile de informare despre ROF 
5. Raport de activitate elaborat de conducătorul  centrului 
6. Planul anual de instruire și formare profesională pentru personalul angajat 
7. Registrul privind perfecționarea continuă a personalului 
8. Meniul beneficiarilor 
9. Programul de servire a mesei 
10. Procedura privind menținerea sănătății beneficiarilor 
11. Fișă  de monitorizare a stării de sănătate 
12. Condica de evidență a medicamentelor și materialelor consumabile 
13. Raportul de tură a asistenților medicali 
14. Materiale informative cu privire la centru 
15. Procedura de admitere a beneficiarilor 
16. Decizie de plasament 
17. Contractul de furnizare de servicii 
18. Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social 
19. Registru de evidență a intrărilor/ieșirilor beneficiarilor 
20. Fișa de evaluare 
21. Planul personalizat (PP) 
22. Fișa de monitorizare   
23. Fișa beneficiarului 
24. Procedura privind managementul situațiilor de risc 
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25. Codul de etică 
26. Procedura privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului 
27. Registrul de evidență a cazurilor de neglijare, exploatare, violență și abuz 
28. Procedura privind protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante 
29. Registrul de evidență a cazurilor de tortură și tratamente crude, inumane sau degradante 
30. Procedura privind asistența în stare terminală sau deces a beneficiarilor 
31. Procedura privind înregistrarea și soluționarea sesizărilor / reclamațiilor beneficiarilor 
32. Chestionare pentru cunoașterea părerii beneficiarilor despre activității/servicii/atitudini generale 
              

IV. PROIECTE FINANȚATE 
 

În anul de referință, 2019, CRRPH Canaan Șercaia nu a derulat proiecte finanțate. 
 

 
V. REZULTATELE CONTROALELOR 

 
1). În perioada  13.05.2019 – 14.06.2019  s-a efectuat de către DSAM  din cadrul Consiliului Județean  Brașov o misiune de control  

privind serviciile medicale și îngrijirea beneficiarilor. În urma controlului, CRRPH Canaan Șercaia nu a primit un Raport de control. 
 

 
VI. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ  

 
- Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării PP a beneficiarilor de către managerul de caz 
- Identificarea și implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialiști sau alte personae resursă din diferite 

domenii de activitate în activități  cu și pentru beneficiarii centrului 
- Cooptarea de voluntari pentru activități desfășurate în interesul beneficiarilor 
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VII.  REZULTATE OBȚINUTE 

 
 

Nr. 
crt 

Activitatea desfășurată Indicatori de performanță Observații/dificultăți 

01. Întocmirea și depunerea documentelor necesare reorganizării 
CRRPH Canaan în CaBR Canaan 
 

1 Proiect de hotărâre privind 
înființarea CaBR Canaan prin 
reorganizarea CRRPH ”Canaan” 
Șercaia 

Nevalidat de către ANPD 

02. Notificarea proprietarului (Societatea de Binefacere Diakonia 
Făgăraș) privind obținerea autorizației de securitate la incendiu 
pentru imobilele (clădirile) date în folosință CRRPH „Canaan” 
Șercaia 
 

Notificări către Diakonia Făgăraș Lipsa autorizației de securitate la 
incendiu 

03. Elaborarea/Revizuirea documentelor și procedurilor prevăzute 
de standardele minime de calitate   

Cod Etic; Raport de activitate; 
Planul anual de instruire și formare 
profesională pentru personalul 
angajat; Registrul privind 
perfecționarea continuă a 
personalului; Meniul beneficiarilor; 
Programul de servire a mesei; 
Procedura privind menținerea 
sănătății beneficiarilor; Fișa de 
monitorizare a stării de sănătate; 
Condica de evidență a 
medicamentelor și materialelor 
consumabile; Raportul de tură a 
asistenților medicali; Procedura de 
admitere a beneficiarilor; 
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Dispoziția de admitere; Contractul 
de furnizare de servicii; Procedura 
de suspendare/încetare a acordării 
serviciului social; Registru de 
evidență a intrărilor/ieșirilor 
beneficiarilor; Fișa de evaluare; 
Planul personalizat (PP); Fșia de 
monitorizare; Fișa beneficiarului; 
Procedura privind managementul 
situațiilor de risc; Procedura 
privind protecția împotriva 
neglijării, exploatării, violenței și 
abuzului; Registrul de evidență a 
cazurilor de neglijare, exploatare, 
violență și abuz; Procedura privind 
protecția împotriva torturii și 
tratamentelor crude, inumane sau 
degradante; Registrul de evidență a 
cazurilor de tortură și tratamente 
crude, inumane sau degradante; 
Procedura privind asistența în stare 
terminală sau deces a 
beneficiarilor; Procedura privind 
înregistrarea și soluționarea 
sesizărilor / reclamațiilor 
beneficiarilor; Chestionare pentru 
cunoașterea părerii beneficiarilor 
despre activiăți/servicii/atitudini 
generale 

04. Realizarea controlului medical și  psihologic al tuturor Fișele de aptitudini  
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angajaților conform cerințelor legale în vigoare; 
05. Asigurarea materialelor igienico-sanitare și a obiectelor de uz 

personal necesare satisfacerii nevoilor beneficiarilor 
Referate de necesitate; 
Contracte/comenzi privind 
achiziționarea 
produselor/materialelor/obiectelor; 
Bonuri de consum 

 

06. Asigurarea menținerii sănătății beneficiarilor evaluare medicală anuală prin 
medic de familie – 28 de 
beneficiari; evaluare psihiatrică – 
17 beneficiari de 2 ori/an, 4 
beneficiari de 3 ori/an,  1 beneficiar 
de 4 ori/an; evaluare neurologică -  
2 beneficiari de 2 ori/an, 12 
beneficiari de 1 dată/an; evaluare 
urologică -1  beneficiar de 2 
ori/an; evaluare cardiologică - 3 
beneficiari  1 dată/an; control 
stomatologic – 7 beneficiari; 
recoltare probe biologice – 44 
beneficiari – 1 dată/an; vaccinare 
antigripală – 48 beneficiari 1 
dată/an; evaluare endocrinologică 
-2 beneficiari  1 dată/an; internare 
secție recuperare medicala Spitalul 
”Aurel Tulbure” Făgăraș – 2 
beneficiari de 2 ori/an; 2 internări 
ale beneficiarilor  ( 1 la psihiatrie și 
1 la ATI+interne); Control de 
specialitate prin serviciul UPU – 3 
beneficiari;  
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07.  Monitorizarea funcțiilor vitale – săptămânal pentru toți 

beneficiarii centrului 
Fișa de monitorizare a stării de 
sănătate a beneficiarilor 

 

08. Evaluarea beneficiarilor dpdv al  stării generale și gradului de 
autonomie și comunicare, al nevoilor specifice de abilitare și 
reabilitare, al nevoii de menținere sau dezvoltare a 
deprinderilor de viață independentă și integrare, de asistență și 
îngrijire, al nevoilor educaționale, culturale, al riscurilor 
posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, 
altele), precum și al intereselor vocaționale și abilităților 
lucrative 

Fișa de evaluare a beneficiarilor; 
Planul personalizat (PP) pentru 
fiecare beneficiar 
 

 

09. 5 admiteri de beneficiari în cursul anului 2019 ( 3- în luna mai, 
1 - în luna iunie și 1- în luna decembrie) 

5 decizii de plasament  

10. Finalizate demersurile la Judecătoria Făgăraș  privind 
înlocuirea tutorelui pentru 10 beneficiari 

10 Încheieri judecătorești  

11. Sesiuni de informare a personalului din cadrul SRR-M și SFC-
A cu privire la următoarele teme: Egalitatea de șanse; Respect 
pentru diversitate; Prevenirea, recunoașterea și raportarea 
formelor de exploatare, violență și abuz; Protecția împotriva 
neglijării, exploatării, violenței și abuzului 

Registrul privind perfecționarea 
continuă a personalului; 

 

12. Revizuite/ elaborate proceduri de sistem  și proceduri 
operaționale 

PS și PO  

13. Au fost desfășurate activități de consiliere psihologică pentru 
15 beneficiari de către psihologul instituției care a organizat și 
activități de socializare și recreere, de dezvoltare a 
comportamentului adecvat situațiilor sociale, de dezvoltare a 
interacțiunii și comunicării cu persoane din comunitate  

 în lunile aprilie și decembrie 2019 
participare la slujbele de 
spovedanie și împărtășenie la 
Biserica Sf. Nicolae din Șercaia, cu 
ocazia sărbătorilor de Sf Paște și 
Crăciun; în perioada 09.10.2019 – 
19.10.2019 22 de beneficiari ai 
centrului au participat la programul 
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Community Dance; Târgul 
HandMade – atelierul lui Moș 
Crăciun 2019 – ziua porților 
deschise organizat la sediul 
CRRPH Canaan 

14. Desfășurarea de activități ocupaționale, terapeutice, de abilitare 
și reabilitare 

32 de beneficiari ai centrului 
incluși  în grupe de terapie  

 

15. Reînnoirea, pentru 5 beneficiari, a cărților  de identitate  CI reînnoite - 5  
16. Acordarea și stabilirea salariilor de bază pentru 4 salariați care 

în raport cu vechimea în muncă, au îndeplinit condițiile de 
trecere în următoarele gradație  

Referate privind propunerea 
acordării gradației corespunzătoare 
tranșei de vechime în muncă – 4; 
Decizii – 4; acte adiționale la CIM 
- 4 

 

17. Participarea personalului prevăzut în Planul de formare 
profesională pentru anul 2019 la cursuri de formare 
profesională 

Registru de Evidență privind 
perfecționarea continuă a 
personalului  

 

18. Organizarea și desfășurarea examenelor de ocupare a 
posturilor vacante/temporar vacante, conform legislației în 
vigoare, la propunerea responsabililor de 
serviciu/compartiment 

1 post de infirmier ocupat  

19. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale  pe 
anul 2018 

Fișele de evaluare 
Dosarele personale ale angajaților 

 

20 Încheierea, înregistrarea și transmiterea în REVISAL a 
contractelor individuale de muncă  și a tuturor modificărilor 
survenite la contractile individuale de muncă a salariaților  
CRRPH ”Canaan”, în termenele prevăzute de lege 

2 – CIM 
123 – acte adiționale 

 

21.  Fundamentarea și elaborarea proiectului de buget Proiectul de buget pe anul 2019 
Buget initial pe 2019 
Listele de investiții 

 

22. Organizarea registrelor de contabilitate Registrul jurnal  
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Registrul Cartea mare 
Registrul inventar 

23. Exercitarea controlului financiar propriu asupra documentelor 
stabilite în cadrul specific al operațiunilor supuse CFFP 

Registrul operațiuni prezentate la 
viza CFFP 
Raportul privind activitatea de 
CFFP 

 

24. Organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Referat propunere comisie de 
inventariere; process verbal 
instruire comisie de inventariere; 
Liste de inventar, liste cu propuneri 
de casare, Proces verbal cu 
rezultatele inventarierii 

 

25. Declarare apel împotriva sentinței civile 349/MAS/19 aprilie 
2019  pronunțată de Tribunalul Brașov obiectul dosarului: 
contestație decizie de concediere; 

1 dosar pe litigii de muncă,  
Hotărârea 1179/2019 

Câștig de cauză CRRPH ”Canaan”   

 
 
 
 
 

Director CRRPH ”CANAAN” 
Gheorghe Mădălina 
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