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  RAPORT DE ACTIVITATE  
  DIREC}IA GENERAL| DE ASISTEN}| SOCIAL| {I PROTEC}IA 

COPILULUI  DÂMBOVI}A  
ANUL 2009 

                 
     ~n anul 2009, activit\]ile derulate de Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  
Copilului D$mbovi]a au fost conform func]iilor acesteia, a[a cum au fost prev\zute prin 
actul de `nfiin]are, asigur$nd la nivel jude]ean aplicarea politicilor [i strategiilor de 
asisten]\ social\ `n domeniul protec]iei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor v$rstnice, persoanelor cu handicap, precum [i a oric\ror persoane aflate `n 
nevoie [i au fost structurate în trei categorii: 
         I. Activit\]i [i rezultate `n domeniul asisten]ei sociale a persoanei adulte; 
        II. Activit\]i [i rezultate `n domeniul protec]iei drepturilor copilului; 
        III. Activit\]i de ordin administrativ, financiar, logistic\ [i control. 

 
I. Asisten]a social\ a persoanei adulte cu handicap s-a realizat prin: 

    Serviciul de evaluare complex\ a persoanelor adulte, serviciu nou `nfiin]at `ncep$nd cu  
1 august 2008, a evaluat `n vederea eliber\rii certificatului de `ncadrare `n grad de 
handicap 7300  de persoane la sediu si 300 de persoane nedeplasabile la domiciliu. ~n 
urma evalu\rii realizate de c\tre dou\ echipe de speciali[ti formate din medic, asistent 
social [i psiholog, au fost inaintate secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap un numar de 7500 de dosare `n vederea eliber\rii certificatului de 
`ncadrare `n grad de handicap. 
   Serviciul s-a confruntat cu o serie de probleme (num\rul mare de noi solicit\ri de 
evaluare - `n medie de 400-450 cazuri noi lunar, num\rul mare de solicit\ri de evalu\ri la 
domiciliu pentru persoanele nedeplasabile, `nt$rzieri `n instrumentarea dosarelor cauzate 
de solicit\rile de documente medicale [i investiga]ii paraclinice solicitate `n faza de 
evaluare complex\), dar au fost rezolvate pe parcursul anului, astfel c\ au fost solu]ionate 
toate cererile de evaluare `n termenul stabilit de lege. S-au p\strat `ns\ `n anul 2009 
greut\]ile `n procesul de evaluare pentru propunerea `ncadr\rii `n grad de handicap pentru 
afec]iunile neurologice motorii, din cauza lipsei aparaturii necesare efectu\rii de 
electromiografii `n institu]iile sanitare din jude]. 
     ~n perioada 7-11 septembrie 2009 a fost organizat\ o sesiune de informare a asisten]ilor 
sociali din prim\riile jude]ului. Activitatea a avut ca scop schimbul de informa]ii dintre 
speciali[tii serviciului [i asisten]ii sociali din prim\rii cu privire la procesul de evaluare [i 
`ncadrare `n grad de handicap a adul]ilor [i s-au facut propuneri din ambele p\r]i pentru 
`mbun\t\]irea colabor\rii [i a formularului de anchet\ social\. 
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    ~ncep$nd cu luna noiembrie 2009 a `nceput reevaluarea persoanelor care au certificate 
de persoane cu handicap, cu valabilitate “permanent”, aceast\ activitate se va desf\[ura pe 
o perioada de doi ani. 
     Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  a redactat 7339 
certificate de `ncadrare `n grad de handicap, dintre care 4455 revizuiri [i 2884 dosare noi 
[i a asigurat activitatea de secretariat pentru Comisia de evaluare care desf\[oar\ activitate 
decizional\ `n domeniul `ncadr\rii persoanelor adulte `n grad de handicap. ~n anul 2009 au 
fost contestate de c\tre beneficiari 1050 certificate de `ncadrare `n grad de handicap, 
secretariatul Comisiei asigur$nd transmiterea dosarelor contestate la Comisia Superioar\ 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Bucure[ti. 
    Biroul presta]ii sociale  a asigurat asisten]\ profesional\ persoanelor cu handicap pentru 
a beneficia de drepturile [i facilit\]ile legale. La sf$r[itul anului 2009, num\rul persoanelor 
cu handicap a fost de 14885. Dintre ace[tia, 13613 sunt adul]i (5897 handicap grav, 6956 
handicap accentuat, 760 handicap mediu) [i 1272 sunt copii (712 handicap grav, 312 
handicap accentuat, 248 handicap mediu).  
  S-au  `ntocmit documenta]iile de plat\ pentru acordarea presta]iilor sociale lunare 
conform Legii nr. 448/2006 (`ndemniza]ie [i buget complementar, aloca]ie hran\ [i 
`ndemniza]ie `nso]itori persoane cu handicap vizual).                             
  Suma alocat\ pentru plata drepturilor a fost de  45.545.234,30 lei `n urmatoarea 
componen]\: `ndemniza]ii lunare: 27.497.765,00 lei; buget complementar:                                                   
13.221.770,00 lei; `ndemnizatie `nso]itor: 4.265.507,00 lei; aloca]ie de hrana : 15.290,00 
lei; taxe po[tale pentru transmiterea drepturilor: 544.902,30 lei. 
     Au fost solu]ionate 1.655 solicit\ri ale persoanelor cu handicap sau a reprezentan]ilor 
acestora (`n cazul: decesului persoanei cu handicap, schimbare act identitate, transfer 
dosar `n alte jude]e sau stabilire domiciliu `n jude]ul D$mbovita, etc.) 
    ~n anul 2009 s-au repartizat c\tre persoanele cu handicap un numar de 19.747 bilete 
c\l\torie, (auto 12.000 si CFR 7.747) pentru care s-a achitat suma de 375.576,18 lei                     
tuturor transportatorilor care au `ncheiat conven]ii cu D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a [i s-au 
acordat legitima]ii de calatorie pe mijloacele de transport in comun pentru 338 de 
persoane cu handicap. 
    Serviciul `ngrijire de tip familial adul]i a realizat consilierea persoanelor cu handicap 
grav [i eliberarea a 384 acorduri privind exprimarea op]iunii de angajare de asisten]i 
personali pentru persoane cu handicap grav, prin prim\riile de domiciliu  (81 de asisten]i 
personali fiind angaja]i pentru copii cu handicap [i 303 pentru adul]i cu handicap). Pe 
parcursul anului 2009, 960  persoane au optat pentru plata `ndemnizatiei de `ngrijire catre 
persoane cu handicap grav / reprezentan]i legali ai acestora, de catre primariile de 
domiciliu (111 cazuri fiind copii cu handicap, iar 849 cazuri adul]i cu handicap). 

       Serviciul `ngrijire de tip familial adul]i a instruit pentru angajare ca asisten]i personali ai 
persoanelor cu handicap grav ( adul]i [i copii ) – 384 persoane.  

     Trimestrial au fost `ntocmite [i transmise Autorit\]ii Na]ionale pentru Persoane cu 
Handicap [i Consiliului Jude]ean D$mbovi]a, situa]ii statistice privind num\rul asisten]ilor 
personali /a `ndemniza]iilor de `ngrijire pentru persoane cu handicap grav [i situa]ia 
pl\]ilor pentru acest serviciu.                 
      Avand `n vedere identificarea nevoii de formare a asisten]ilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav, Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului 
D$mbovi]a, s-a autorizat prin Consliul Na]ional de Formare Profesional\ a Adul]ilor  - 
comisia de autorizare D$mbovi]a, pentru  programul de calificare «~ngrijitoare bolnavi la 
domiciliu», `n cadrul c\ruia a prev\zut un modul special „Sprijinirea integr\rii 
sociofamiliale a persoanei cu handicap: comunicarea cu persoane cu handicap, adaptarea 
mediului la nevoile pesoanei, asistarea particip\rii [colare / educ\rii permanente, a 
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integr\rii profesionale, familiale, supravegherea respect\rii drepturilor persoanei cu 
handicap”. Astfel, in perioada 2-18 decembrie 2009 a avut loc instruirea a 17 asisten]i 
personali pentru persoane cu handicap grav, angaja]i ai Prim\riei Pucioasa.  
    La 31.12.2009, `n eviden]a Serviciului `ngrijire de tip familial adul]i erau `nregistrate 
138 persoane cu handicap, cu capacitate de munc\ pastrat\ `n propor]ie de 50%, care pot 
accesa locuri de munc\ pe pia]a liber\ a muncii, 3 dintre acestea fiind sprijinite pentru 
depunerea la AJOFM D$mbovi]a a dosarelor. Ca urmare a cererii unei societ\]i 
comerciale  care a solicitat consiliere pentru angajarea de persoane cu handicap `n vederea 
organiz\rii unei sec]ii protejate de croitorie, au fost selectate 7 persoane cu handicap cu 
abilit\]i de munc\ `n domeniul solicitat, 4 din acestea fiind angajate `ncepand din 
octombrie 2009. 
     Pe parcursul anului 2009, 34 persoane cu handicap au fost consiliate [i sprijinite pentru 
ob]inerea gratuit\ de la Compania Na]ional\ de Autostr\zi [i Drumuri Nationale din 
Romania a rovinietelor pentru autoturismele proprietate personala [i 23 persoane cu 
handicap [i / sau familiile acestora au fost vizitate la domiciliile lor, informate, consiliate, 
sprijinite `n vederea acces\rii presta]iilor sociale, sau a serviciilor sociale, socio- medicale, 
medicale existente `n jude], `n vederea  men]inerii /refacerii capacit\]ilor individuale 
restante. 
     Serviciul `ngrijire de tip familial adul]i a evaluat [i consiliat 15 de persoane adulte 
aflate `n dificultate  [i 6 persoane v$rstnice pentru care a `ntocmit, `n colaborare cu 
autorit\]ile locale, planuri de interven]ie, la aplicarea c\rora a participat efectiv, 7 din 
aceste cazuri fiind orientate c\tre Centrul de criz\ pentru adul]i Pucioasa.   
    Biroul `ngrijire de tip reziden]ial pentru adul]i a realizat coordonarea metodologic\ a 
centrelor reziden]iale pentru adul]i de pe raza jude]ului.  
    S-au  identificat m\suri de protec]ie (centru reziden]ial/familie/alte servicii) pentru o 
parte din solicit\rile persoanelor adulte cu handicap care au fost nevoite s\ p\r\seasc\ 
CRRN Gura Ocni]ei, urmare a procesului de reorganizare `n Spital de Psihiatrie Cronici. 
Odata cu preluarea Centrului de ~ngrijire [i Asisten]\ Pucioasa de c\tre DGASPC D-]a, au 
fost completate dosarele existente la centru, `n vederea emiterii certificatelor de persoan\ 
cu handicap. In august 2009, CIA S\cuieni a fost `nchis, identific$ndu-se m\suri de 
protec]ie sau alte servicii sociale pentru beneficiari. 
   ~n cadrul Centrului de Servicii Comunitare „Sf$ntul Andrei” Gura Ocni]ei sunt 
organizate [i func]ioneaz\ doua servicii pentru persoane adulte cu handicap: 
     1. Serviciul Locuinte Protejate - a oferit `n 2009  servicii sociale reziden]iale, respectiv 
g\zduire de tip familial `n sistem protejat, precum [i asisten]\ [i suport pentru asigurarea 
unei vie]i autonome [i active `n cadrul celor patru Locuin]e Protejate, pentru 34 de 
beneficiari, num\rul acestora variind  `ntre 31 [i 33 de beneficiari/luna.  
    2. Centrul de zi Anca - a oferit celor 13  beneficiari servicii de `ngrijire, recuperare, 
reabilitare [i integrare social\, `n regim de zi. 
     ~n cursul anului 2009 to]i beneficiarii centrului au fost implica]i `n activit\]i care au 
vizat formarea, dezvoltarea [i consolidarea deprinderilor de via]\ independent\, s-a 
realizat punerea `n legalitate a beneficiarilor serviciului Locuin]e protejate sub aspectul 
actelor de identitate [i al actelor de stare civila, clarificarea situa]iei socio-familiale în 
vederea identific\rii oportunit\]ilor de reintegrare familial\. S-a realizat  informarea, 
consilierea si medierea sociala, supravegherea si men]inerea s\n\t\]ii  [i pe tot parcursul 
anului s-au organizat ac]iuni de socializare si petrecere a timpului liber. Au fost organizate 
expozi]ii cu produse confec]ionate de beneficiari [i momente artistice cu ocazia 
m\r]i[orului, a sfintelor s\rb\tori de Pa[te [i de Cr\ciun,  a Sf$ntului Andrei [i Ziua 
Persoanelor cu Handicap. 
      Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speran]ei” Pucioasa   este alc\tuit din: 
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   1.  Serviciul de locuin]e protejate - a asigurat pe parcursul anului 2009 celor 43 de 
beneficiari din cadrul celor 8 locuin]e, g\zduire [i activit\]i de sprijin pentru via]a 
independent\, `n baza evalu\rii cerin]elor individuale. S-a realizat monitorizarea prin 
supravegherea condi]iilor de via]\, precum [i de s\n\tate a beneficiarilor, consilierea prin 
informarea [i `ndrumarea  pentru a accesa [i valorifica resursele [i facilit\]ile comunit\]ii, 
dezvoltarea abilit\]ilor de trai independent,  optimizarea rela]iilor sociale ale beneficiarilor 
`n Locuin]a protejat\ [i `n comunitate; 
  2. Centrul de zi pentru persoane cu handicap - a oferit servicii alternative la 
institu]ionalizare pentru 9 persoane cu handicap.  
    ~n cursul anului 2009  s-au efectuat reevalu\ri periodice [i la nevoie pentru beneficiarii 
Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speran]ei” Pucioasa,  s-au elaborat [i completat 
fi[ele de consiliere psihologic\ a persoanelor adulte cu handicap, s-au realizat excursii [i 
momente artistice cu diferite ocazii, avand at$t caracter instructiv-educativ, c$t [i unul 
recreativ.  
     3.  Centrul de criz\ pentru adul]i Pucioasa - cu o capacitate de 12 locuri,  a acordat `n 
decursul anului 2009, pentru 23 beneficiari, servicii de g\zduire, informare, consiliere, 
mediere social\ pentru persoane adulte care s-au aflat temporar `ntr-o stare de dificultate, 
pe care nu au putut-o dep\[i cu for]e proprii [i/ sau care dep\[e[te posibilit\]ile de 
interven]ie ale autorit\]ilor locale. S-au efectuat evalu\rile ini]iale [i reevalu\rile periodice 
[i la nevoie pentru beneficiarii Centrului de criz\ [i s-a colaborat cu CJAS D$mbovi]a, 
Direc]ia public\ comunitar\ de eviden]\ a persoanelor, prim\riile din jude], `n vederea 
clarific\rii situa]iei sociale a fiec\rui beneficiar. 
     Centrul de ~ngrijire [i Asisten]\ Pucioasa  func]ioneaz\ cu o capacitate de 60 de locuri, 
furnizând beneficiarilor institu]ionaliza]i, servicii de asisten]\ (g\zduire, `ngrijire, 
asigurarea hranei) precum [i servicii medicale [i conexe. ~ncepând cu 01.05.2009, 
conform H.C.J. nr. 70/2009, s-a realizat preluarea Centrului de îngrijire [i asisten]\ 
Pucioasa în structura organizatoric\ a D.G.A.S.P.C. Dâmbovi]a, conform Legii nr. 
448/2006 privind protec]ia [i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
     În decursul anului 2009, au fost evalua]i [i reevalua]i din punct de vedere socio-
medical un numar de 80 beneficiari, având în vedere respectarea planului individualizat de 
interven]ie precum [i implementarea legisla]iei în vigoare. 
   Beneficiarii au fost implica]i în activit\]i practice, intelectuale [i chiar artistice, `n 
parteneriat cu diferite funda]ii [i [coli din jude]. 
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      II. Activit\]ile `n domeniul protec]iei drepturilor copilului au fost realizate prin: 
     Serviciul Interven]ie `n Regim de urgen]\ [i Telefonul copilului - a efectuat un num\r 
de 258 deplas\ri pe raza jude]ului D$mbovi]a, ca urmare a sesiz\rilor scrise sau telefonice 
referitoare la situa]ii de abuz, neglijare, exploatare. 
     ~n urma a 75 deplas\ri au fost prelua]i `n regim de urgen]\ un num\r de 141 copii (68 
b\ie]i [i 73 fete), care au fost plasa]i dup\ cum urmeaz\: 75 copii la asisten]i maternali 
profesioni[ti, 31 copii la Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copilul abuzat, 
neglijat [i exploatat T$rgovi[te, 10 copii la Complexul de Servici Sociale Moreni- Centrul 
de primire `n regim de urgen]\ pentru copiii st\zii, 2 copii la Complexul de Servicii 
Sociale Casa Soarelui- Centrul Maternal, 1 copil la Complexul de Servicii Sociale G\e[ti- 
Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copilul cu handicap [i 22 copii la familia 
extins\.  Din totalul de 141 copii, 27 copii (16 fete [i 11 b\ie]i) au fost prelua]i pe baza a 8 
Ordonan]e Pre[edin]iale, iar 114 copii (56 b\ie]i [i 58 fete) au fost prelua]i pe baza 
Dispozi]iilor Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a. 
     ~n urma a 183 deplas\ri, nu a fost nevoie de stabilirea unei m\suri de protec]ie special\ 
pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorit\]ii Publice Locale de 
domiciliu, sau pentru consiliere, Serviciului de recuperare pentru copilul victim\ a 
abuzului, neglij\rii, traficului [i migra]iei din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a. 
     Echipa Mobil\ a `nregistrat `n cursul anului 2009,  pe Telefonul Copilului, 0245-983, 
un num\r de 792 apeluri, din care 391 au fost mute sau gre[ite, iar pentru 401 s-au 
`ntocmit fi[e de convorbire telefonic\. 
     De asemenea, `n cursul anului 2009, ca urmare a sesiz\rilor scrise din partea Spitalelor 
T$rgovi[te, Pucioasa, Titu, Moreni [i G\e[ti, au fost prelua]i `n regim de urgen]\ un num\r 
de 31 copii p\r\si]i `n spital (16 fete [i 15 b\ie]i); pentru 29 copii s-a dispus plasamentul `n 
regim de urgen]\ la asisten]i maternali profesioni[ti, iar pentru 2 copii s-a dispus 
plasamentul `n regim de urgen]\ la Complexul de Servicii Sociale G\e[ti- Centrul de 
primire `n regim de urgen]\ pentru copilul cu handicap. 
     Se observ\ o cre[tere u[oar\ a num\rului de copii prelua]i `n regim de urgen]\ fa]\ de 
anul 2008, c$nd au fost prelua]i 131 copii [i o sc\dere a num\rului de copii p\r\si]i `n 
spital, fa]\ de anul 2008, c$nd au fost p\r\si]i 33 copii.   
    Serviciul de recuperare pentru copilul victim\ a abuzului, neglij\rii, traficului [i 
migra]iei  a `nregistrat pe parcursul anului 2009, un numar de 113 sesizari, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
29 sesizari cu privire la diverse forme de abuz; 62 de sesizari cu privire la diverse forme 
de neglijare a copiilor; 15 sesizari cu privire la diverse forme de exploatare a copiilor; 2 
cazuri de trafic copii; 5 cazuri de violen]\ `n familie. Au fost intocmite 20 planuri 
personalizate de consiliere pentru beneficiarii serviciului [i aproximativ 90 de evaluari din 
punct de vedere psihologic. 
    De asemenea, s-a colaborarat cu alte institu]ii privind efectuarea de anchete sociale [i 
`ntocmirea situa]iilor privind beneficiarii serviciului, precum [i participarea activ\ `n 
implementarea proiectului „Centrul de tranzit pentru tineri” [i „Centrul pentru victimele 
violen]ei `n familie”, precum [i la `nt$lnirile cu Echipa Intersectorial\ Local\.  
   Potrivit Conven]iei de Parteneriat nr. 1039/1.006.2008, `ncheiat\ `ntre D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a, Asocia]ia „Centrul de Resurse [i Informare pentru Profesiuni Sociale”, 
Ministerul Muncii, Familiei [i egalit\]ii de {anse – Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia 
Drepturilor Copilului [i Biroul Interna]ional al Muncii, prin Programul Interna]ional 
pentru Eliminarea Muncii Copiilor, Serviciul de recuperare pentru copilul victim\ a 
abuzului, neglij\rii, traficului [i migra]iei, a transmis informa]iile privind monitorizarea 
copiilor la risc/exploata]i prin munc\ [i a oferit servicii conform cu atribu]iile (consiliere 
psihologic\ a copiilor [i familiilor acestora, asisten]\ social\ [i juridic\). 
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     Comparativ cu anul 2008, se constat\ reducerea num\rului de sesiz\ri privind cazurile 
de abuz asupra copilului, dar [i o crestere semnificativ\ a numarului cazurilor de neglijare. 
   Serviciul pentru ~ngrijire de Tip Familial – Asisten]\ Maternal\ avea la data de 
31.12.2009 un num\r de 833 copii (din care 161  cu dizabilit\]i), afla]i în plasament la 446 
asisten]i maternali profesioni[ti. Num\rul beneficiarilor intra]i în sistemul de asisten]\ 
maternal\ în anul 2009 a fost de 139,  iar al celor  ie[i]i a fost de 99  (23 adop]ii na]ionale, 
8 plasamente la persoane, 59 reintegr\ri în familie, 9 revoc\ri pentru beneficiarii ce au 
dep\[it vârsta de 18 ani [i care nu mai urmeaz\ o form\ de înv\]\mânt). Angaja]ii 
serviciului au monitorizat permanent activitatea asisten]ilor maternali profesioni[ti [i 
evolu]ia copiilor în aceste familii, a[a cum prevede legisla]ia, obiectivul principal  fiind 
atingerea finalit\]ilor planurilor individualizate de protec]ie pentru fiecare copil, beneficiar 
al m\surii de protec]ie special\ - plasament la AMP.  S-a pus accent pe sprijinul familiilor 
naturale în vederea reintegr\rii copiilor `n familia natural\ sau extins\, iar acolo unde 
p\rin]ii [i rudele au manifestat dezinteres fa]\ de acest aspect, s-au `ntocmit 171 dosare 
pentru adop]ie. 
      ~n anul 2009,  ]in$nd cont de nevoile acestui serviciu, s-a ac]ionat în sensul plas\rii a 
cel pu]in doi copii la un AMP, conform prevederilor atestatului (atestatul se elibereaz\ 
pentru 1-2 copii).  La aceast\ dat\,  291 AMP  au în plasament 2 copii, 44 AMP  au în 
plasament 3 sau mai mul]i copii [i 111 AMP  au în plasament 1 copil (de regul\ cu 
dizabilit\]i). Num\rul posturilor ocupate de c\tre AMP la sf$r[itul anului 2009 a sc\zut de 
la 504 la 456. 
    Biroul Plasamente/Tutele este un serviciu de asisten]\ social\ cu caracter specializat, 
av$nd drept scop men]inerea, refacerea [i dezvoltarea capacit\]ilor individuale pentru  
dep\[irea unei situa]ii de nevoie social\, oferind suport [i asisten]\ pentru familiile [i 
copiii lipsi]i temporar sau definitiv de ocrotirea p\rin]ilor s\i, sau a celui care, `n vederea 
protej\rii intereselor sale, nu poate fi l\sat `n grija acestora, instituindu-se o m\sura de 
protec]ie alternativ\. 
   ~n anul 2009, Biroul Plasamente/Tutele a reevaluat situa]ia a 561 copii aflati in 
plasament la o familie/persoan\ sau `n tutel\ (544 cazuri active [i 17 copii transfera]i `n 
diverse jude]e). Din cei 561 copii afla]i `n plasament, 517 sunt f\r\ probleme medicale, iar 
27 sunt cu dizabilit\]i. 
    ~n decursul anului 2009  au fost reintegra]i `n familie 45 copii,  42 tineri au fost revoca]i 
la `mplinirea v$rstei de 18 ani, iar pentru 13 copii s-a realizat deschiderea procedurii de 
adop]ie intern\. Cazurile noi de plasament/tutele  au fost `n num\r de 56. S-au realizat 
reevalu\rile trimestriale ale situa]iei celor 561copii  [i evaluarea condi]iilor materiale [i a 
garan]iilor morale a unui num\r de 94 familii/ persoane care au dorit s\ primeasc\ `n 
plasament/tutel\ un copil precum [i consilierea familiilor substitutive. 
  Serviciul adop]ii [i Secretariatul Comisiei pentru Protec]ia Copilului a efectuat 41 
evalu\ri psihosociale `n vederea eliber\rii Atestatului de familie/persoan\   adoptatoare, 50 
inform\ri privind procedura adop]iei na]ionale, 246 rapoarte sociale bilunare. S-au 
organizat cursuri de preg\tire [i consiliere familie/persoan\ `n vederea form\rii abilit\]ilor 
parentale [i asumare a rolului de p\rinte pentru 41 familii, `n cadrul a 6 sesiuni. 
   S-a realizat deschiderea procedurii de adop]ie na]ional\ pentru 195 copii [i s-au `ntocmit 
rapoarte de evaluare ini]ial\ a nevoilor [i dorin]elor copilului, rapoarte de consiliere 
familie natural\, rapoarte consiliere familie extins\. ~n decursul anului 2009 s-au realizat 
30 `ncredin]\ri `n vederea adop]iei [i s-au `ntocmit 150 rapoarte bilunare privind evolu]ia 
copilului `n familia adoptatoare [i a rela]iilor dintre ace[tia. ~n ceea ce prive[te 
`ncuviin]\rile de adop]ie na]ional\ s-au realizat 30 pe parcursul anului. Evaluarea 
postadop]iilor na]ionale s-a realizat prin `ntocmirea a 212  rapoarte trimestriale. 
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     Coresponden]a cu Oficiul Rom$n de Adop]ii s-a realizat prin transmiterea a 41 atestate 
ale familiilor adoptatoare, a 123 hot\r$ri judec\tore[ti definitive [i irevocabile de 
deschidere a procedurii de adop]ie nationala, a 23 hotar$ri judec\tore[ti definitive [i 
irevocabile de `ncredin]are `n vederea adop]iei, pe o perioada de 90 de zile [i  a 27 hot\r$ri 
judec\tore[ti de `ncuviin]are a adop]iei na]ionale. 
   Pe parcursul anului 2009, `n cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru 
Protec]ia Copilului s-au `ntocmit [i `nregistrat 2990 cita]ii pentru cele 39 [edin]e ordinare 
[i 15 [edin]e extraordinare organizate de c\tre compartiment [i s-au tehnoredactat 1605 
Certificate de `ncadrare `ntr-o categorie de persoane cu handicap, 366 Certificate de 
orientare [colar\, 366 Hot\r$ri CPC D$mbovi]a din cadrul Serviciilor DGASPC 
D$mbovi]a [i 57 solicitari de avize `n vederea plasamentului copilului la centre/persoane 
din alte jude]e. 
    Serviciul evaluare complex\ a copilului a a reevaluat [i evaluat în anul 2009 un num\r 
de 1739 cazuri. Dintre acestea, 899 s-au `ncadrat `n gradul de handicap grav, 372 handicap 
accentuat, 467 handicap mediu [i 1 handicap u[or. Un num\r de 148 de cazuri evaluate s-
au adresat pentru prima dat\ în vederea ob]inerii certificatului de handicap. 
    În ceea ce prive[te orientarea [colar\ a copiilor cu dizabilit\]i, aceasta s-a f\cut pentru 
un num\r de 287 copii. Dintre ace[tia, 73 de copii au fost orienta]i pentru {coala Special\  
din Târgovi[te, 14 copii au fost orienta]i c\tre [coli speciale pentru deficien]i de auz [i 
vedere din Bucure[ti [i Buz\u. 
  Pentru un num\r de 200 copii, s-a f\cut propunerea de eliberare de certificate de 
orientare [colar\ pe program\ adaptat\ în [colile din jude]ul D$mbovi]a, iar pentru 5 copii 
cu handicap grav s-a propus `nv\]\m$nt la domiciliu. 
  Serviciul `ngrijire de tip reziden]ial pentru copil a asigurat respectarea etapelor 
managementului de caz [i a  eleborat planuri individualizate de protec]ie pentru to]i copiii 
afla]i `n  sistem. S-a `ncurajat men]inerea leg\turii cu familia, precum [i implicarea activ\ 
a p\rin]ilor, familiilor l\rgite [i a altor persoane importante sau apropiate copilului-
t$n\rului, `n vederea cre[terii num\rului de reintegr\ri `n familia natural\ sau largit\. 
    La `nceputul anului 2009, `n sistemul de protec]ie de tip reziden]ial pentru copii se aflau 
191 beneficiari. ~n cursul anului au fost 47 reintegr\ri `n familie, 4 transfer `n alte jude]e, 2  
transfera]i la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihic\ }uicani- Moreni, 31 
plasament AMP, 3 plasament la o familie/persoana substitutiv\, 2 la asistent personal [i 17 
beneficiari din cadrul Complexului de Servicii Sociale G\e[ti au fost transfera]i la 
Funda]ia «Cara Bella» G\e[ti, astfel c\ la 31.12.2009 `n sistemul de protec]ie de tip 
reziden]ial existau 180 copii/tineri. 
   ~n ceea ce prive[te formarea deprinderilor de via]\ independent\, s-au `ntrunit echipe 
multidisciplinare la nivelul moduleleor familiale. S-au efectuat revizuirile P.I.P.-urilor `n 
care s-au stabilit obiective privind trecerea de la dependen]\ la independen]\ personal\, 
precum [i preg\tirea profesional\ a beneficiarilor pentru a fi ap]i s\ se angajeze. Pentru 
tinerii din Centrul de tranzi]ie si pentru cei care `ndeplinesc conditiile pentru a ocupa un 
loc de munca s-a participat la Bursa locurilor de munc\ organizat\ de A.J.O.F.M. 
D$mbovi]a.      

  A fost asigurat\ deschiderea de conturi pentru copiii afla]i cu m\sur\ de protec]ie `n 
centrele de tip rezidenial, privind aloca]ia de stat, precum [i reglementarea modalit\]ilor 
de stabilire [i plat\ a aloca]iei de stat pentru copii. 

  Complexul de Servicii Sociale „Floare de Col]”  T$rgovi[te are `n eviden]\ 126 
beneficiari, repartiza]i `n:  
     1.   Centrul de Plasament de Tip Familial – apartamente, 
     2.   Centrul de tranzit (tineri peste 18 ani), 
     3.   Centrul respiro 
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   ~n anul 2009,  pentru cei 126 de beneficiari  au fost `ntocmite Planurile de Interven]ie 
Special\ pentru s\n\tate, pentru men]inerea leg\turilor cu familia, pentru recreere, pentru 
dezvoltarea deprinderilor de via]\ independent\, precum [i Programe Educa]ionale. S-au 
realizat evalu\rile ini]iale, consilierea beneficiarilor, interven]ii `n situa]ii de criz\ [i 
terapie educa]ional\.  
   Copiii [i tinerii sunt repartiza]i `n 16 module de tip familal- apartamente (110 copii [i 
tineri), Centrul de tranzit- tineri peste 18 ani (11 tineri), Centrul Respiro (5 copii), iar `n 
2009, principalul obiectiv a fost asigurarea conditiilor de via]\ [i educa]ie, conform 
standardelor. ~n cursul anului 2009 au fost realizate un numar de 17  revocari, dar au fost 
[i 22  admiteri `n centru.  
   ~n perioada 28-30 aprilie 2009, reprezentan]i ai institu]iei  au participat la Conferin]a 
interna]ional\ cu titlul „Via]a dup\ institu]ionalizare. {anse egale [i integrare social\ a 
tinerilor f\r\ familie”,  organizat\ de Asocia]ia Amici dei Bambini Italia,  `n colaborare cu 
Asocia]ia Aproape Rom$nia, `n parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei [i Protec]iei 
Sociale [i D.G.A.S.P.C sector 1, Bucure[ti. ~nvita]ia s-a datorat faptului c\ Centrul de 
tranzit pentru tineri a fost considerat model de bun\ practic\ `n integrarea 
socioprofesional\ a tinerilor. 
   ~n cursul anului 2009 s-au ob]inut sponsoriz\ri `n vederea `mbun\t\]irii activit\]ii,  
const$nd `n alimente, echipament, medicamente [i materiale sanitare, rechizite [i alte 
materiale din partea unor societ\]i [i funda]ii. 
    Pentru socializare- recreere s-au organizat activit\]i specifice const$nd `n  excursii, 
tabere [i spectacole organizate cu diferite ocazii. 
    Complexul de Servicii Sociale T$rgovi[te „Floare de Col]” are un numar de 23 de 
studen]i la diferite facult\]i [i masteranzi,  cu rezultate [colare bune.  
     Centrul de Primire `n Regim de Urgen]\ pentru Copilul Abuzat, Neglijat [i Exploatat 
T$rgovi[te  a `nregistrat un num\r de 50 beneficiari pe parcursul anului 2009.  Obiectivul 
centrului a fost reabilitarea copilului abuzat, neglijat [i exploatat prin programe 
personalizate de consiliere [i psihoterapie, formarea comportamentelor de autonomie 
personal\, `mbun\t\]irea rela]iilor de comunicare [i a celor familiale, consiliere [colar\. ~n 
decursul anului 2009, au fost admi[i `n centru 33 copii, 9 copii au fost reintegra]i `n 
familia natural\, 27 copii au fost plasa]i la asistent maternal profesionist [i 10 copii plasa]i 
`n alte centre de servicii sociale. 
    Complexul de Servicii Sociale „Casa Soarelui” T$rgoviste a `nregistrat un num\r de  31 
cereri/sesiz\ri de g\zduire, din care 25 cupluri mam\/copil (25 mame/33 copii) [i 4 
gravide au beneficiat de serviciile Centrului Maternal. ~n urma `ntocmirii Programului 
personalizat de interventie pentru fiecare cuplu mama –copil, a  anchetelor sociale la 
familia naturala si rude pana la gradul IV, a [edin]elor de consiliere de grup si individuale: 
sociale, psihologice, juridice, activit\]i de pregatire `n vederea ob]inerii unui loc de 
munc\, 11 cupluri mam\/copil s-au re`ntors `n familia natural\ sau l\rgit\ [i s-a realizat 
monitorizarea post-reintegrare a acestora. Din cei 33 copii care au fost beneficiari ai 
centrului, pentru 4 s-a instituit m\sur\ de plasament la A.M.P.  
     ~n cadrul Complexului de Servicii Sociale „Casa Soarelui” T$rgovi[te func]ioneaz\ [i 
Serviciul de integrare [i reintegrare a copilului de la A.M.P. `n familie, care a realizat 23 
reintegr\ri, 44 de `nvoiri `n familia natural\ a copiilor afla]i la AMP, a `ntocmit 140 
rapoarte de consiliere psiho-social\, a efectuat 54 anchete sociale la domiciliul familiilor 
naturale ale copiilor. Serviciul de integrare [i reintegrare a copilului de la AMP `n familie 
a supervizat 2.516 vizite `ntre p\rin]i [i copiii afla]i la A.M.P [i a `ntocmit 1.045 rapoarte 
de supervizare a vizitelor. ~n anul 2009 s-au realizat 28 rapoarte de monitorizare care  
reflect\ situa]ia reintegr\rii copilului în familie [i comunitate.  
    Complexul de Servicii Sociale Moreni  a func]ionat `n urm\toarea componen]\: 
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     1.  Centrul de orientare, supraveghere [i sprijin a reintegr\rii copilului care a s\v$r[it o 
fapt\ penal\ [i nu r\spunde penal; 
     2.  Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copiii str\zii; 
     3.  Serviciul familial pentru familii `n dificultate   
   Speciali[tii din cadrul Centrului de orientare, supraveghere [i sprijin a reintegrarii 
copilului care a s\v$r[it o fapt\ penal\ [i nu r\spunde penal au instrumentat 32 dosare, 
dintre care au fost stabilite 12 supravegheri specializate [i 10 cazuri de plasament `n 
centru. Pentru to]i beneficiarii s-a realizat educarea `n spiritul respectului fa]\ de lege [i 
fa]\ de valorile morale, `n vederea reabilit\rii, reintegr\rii sociale, familiale [i [colare. 
Pentru 6 copii, m\sura de plasament `n centru a `ncetat `n cursul anului 2009. 
 Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copiii str\zii Moreni a realizat 
primirea/g\zduirea/`ngrijirea copiilor str\zii pentru  14 beneficiari. ~n anul 2009 au fost  
admi[i `n centru 10 beneficiari, 11 au fost reintegra]i `n familie [i 2 copii au fost 
trasnsfera]i `n alte jude]e. 
     ~n cadrul Serviciului familial pentru familii `n dificultate Moreni s-a realizat prevenirea 
institu]ionaliz\rii, a abandonului [colar [i familial precum [i asisten]\ [i sprijin pentru 9 
familii aflate `n dificultate. 
   Complexul de servicii sociale G\e[ti are ca obiect de activitate ocrotirea [i educarea 
copiilor cu dizabilit\]i afla]i `n dificultate, `ngrijirea pe timpul zilei, oferirea de programe 
educative [i distractive, diverse terapii de recuperare, consiliere psihologic\ [i pregatirea 
copiilor/familiilor `n vederea integr\rii `n familia natural\ sau substitutiv\ [i are `n 
componen]\ urm\toarele centre:  
   1.  Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati;  
   2.  Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati;  
   3.  Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copilul cu handicap sever  
   La sf$r[itul anului 2008  se aflau `n Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati 
un numar de 29 de copii. Pe parcursul anului, 1 copil a fost transferat `n alt jude], 2 copii 
au fost reintegra]i `n familie; 2 copii au fost transfera]i la Centrul de recuperare si 
reabilitare neuropsihic\ }uicani- Moreni; 2 copii  au plecat la asistent personal [i 12 copii 
au fost admi[i `n centru. 
    ~n anul 2009 s-a realizat dezvoltarea unui parteneriat `ntre institu]ia noastr\ [i Funda]ia 
„Cara Bella Interna]ional”, ce a avut ca scop asigurarea unor servicii specializate de tip 
reziden]ial pentru 17 copii cu dizabilit\]i din cadrul acestui centru, ob]in$ndu-se astfel o 
serie de benficii, inclusiv reducerea costurilor pentru DGASPC D$mbovi]a. 
   ~n cadrul Centrului de primire `n regim de urgen]\ pentru copilul cu handicap sever s-a 
realizat ocrotirea [i educarea copilului cu handicap sever abuzat, neglijat sau exploatat 
pentru 7 copii, iar `n cadrul Centrului de zi pentru copilul cu dizabilit\]i s-au oferit servicii 
de recuperare [i reabilitare pentru 22 copii cu dizabilit\]i afla]i `n plasament la AMP. 
   Centrul  de recuperare pentru victimele violen]ei `n familie a fost deschis la data de 
01.07.2009, [i a fost `nfiin]at ca urmare a unui contract de finan]are nerambursabil\ 
`ncheiat de DGASPC D$mbovi]a cu Ministerul Muncii Familiei si Protec]iei Sociale, `n 
cadrul proiectului PHARE 2006, iar la data de 01.12.2009 a fost preluat de D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a. ~n cadrul centrului, s-a realizat recuperarea/reabilitarea [i rezolvarea pro-
blemelor de natura social\ asociate fenomenului violen]ei c$t [i a aspectelor psihologice [i 
juridice prin asigurarea st\rii de confort emo]ional necesar unui nou `nceput, pentru un 
numar de 32 de beneficiari (adul]i [i copii). Dintre ace[tia, 5 beneficiari au fost reintegra]i 
`n familia largit\; 14 beneficiari au fost reintegra]i `n familia natural\, iar 13  beneficiaz\ 
`n continuare de serviciile centrului.  
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   Sintetiz$nd activitatea de protec]ie a copilului `n anul 2009 comparativ cu 2008 se 
observ\  o  sc\dere a  num\rului copiilor  cu m\sur\ de  protec]ie special\, o cre[tere 
accentuat\ a num\rului de deschideri procedur\ adop]ie intern\, precum [i cre[terea 
num\rului de reintegr\ri `n familie.    
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  ~n cadrul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a, 
compartimentele comune au realizat activit\]i at$t `n domeniul asisten]ei sociale a 
persoanei adulte c$t [i `n domeniul protec]iei drepturilor copilului astfel: 
   Biroul juridic- contencios  a reprezentat institu]ia `n fa]a instan]elor judec\tore[ti `n  512 
dosare, dupa cum urmeaz\: 1 `nregistrare tardiv\ a na[terii, 1 litigiu de munc\, 13 
contesta]ii la hot\r$rile CPC D$mbovi]a, 5 contesta]ii la hotar$rile CEPH D$mbovi]a, 23 
plasament persoan\/familie,  109 sesiz\ri regim urgen]\, 11redob$ndiri drepturi p\rinte[ti, 
108 reintegr\ri `n familie, 21 instituire tutel\/`ncetare tutel\, 8 ordonan]e pre[edin]iale, 4 
supraveghere specializat\, 2 plasament centru specializat pentru copilul care a s\v$r[it o 
fapt\ penal\ [i nu r\spunde penal, 90 `nlocuirea m\surii de protec]ie, 36 `ncet\ri m\sur\ 
de protec]ie, 6 `ncredin]are minor, 2 dosare ac]iuni recuperare debit, 72 dosare diverse. S-a 
realizat avizarea pentru conformitate a documentelor institu]iei [i verificarea a 2162 
dosare care au fost prezentate `n [edin]ele C.P.C. D$mbovi]a. Biroul juridic-contencios a 
avizat pentru legalitate 11726 dispozi]ii emise de c\tre directorul executiv, 134 
contracte/conven]ii `ncheiate `ntre D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, societati comerciale, funda]ii,  
124 contracte de munc\ [i 833 acte adi]ionale la contractele de munc\ [i a  acordat 
consulta]ii juridice de specialitate  compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a 
[i persoanelor din afara institu]iei. 
      Biroul strategii, programe, proiecte a `ncheiat `n anul 2009  protocoale/contracte sau 
conven]ii de colaborare [i anume: “Protocol de colaborare” cu Casa de Asigurari de 
Sanatate D$mbovi] referitor la furnizarea de date cu privire la asigura]ii din categoria 
copiilor  care beneficiaz\ de protec]ie special\  [i  a persoanelor institu]ionalizate `n centre 
reziden]iale; Protocol de colaborare cu Asocia]ia de Sprijin a {omerilor D$mbovi]a  
referitor la incluziunea social\ a tinerilor dezinstitu]ionaliza]i afla]i `n situa]ia de excludere  
social\ [i economic\; Protocol de colaborare `ntre DGASPC D$mbovi]a, IPJ D$mbovi]a - 
Serviciul de investiga]ii criminale, DPCEP D$mbovi]a, Spitalul jude]ean de urgen]\ 
T$rgovi[te, Spitalele municipale T$rgovi[te [i Moreni, Spitalele or\[ene[ti G\e[ti, Titu [i 
Pucioasa, privind colaborarea p\r]ilor `n solu]ionarea situa]iilor copiilor afla]i `n risc de 
abandon sau p\r\sire `n unit\]ile sanitare; Contract de colaborare privind formarea 
profesional\ cu Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\; Protocol de 
colaborare cu  Funda]ia Por]i Deschise, Vise ~mplinite privind acordarea  unui sprijin 
material (mas\ cald\) cu ocazia  unor s\rb\tori religioase [i/sau  a unor zile festive 
beneficiarilor  Complexului de Servicii  Sociale- Floare de Col]; Protocol de colaborare cu  
Inspectoratul {colar Jude]ean D$mbovi]a referitor la derularea de activit\]i `n parteneriat 
cu institu]ii de `nv\]\m$nt de pe raza jude]ului; Conven]ie de colaborare cu Prim\ria 
G\e[ti privind prevenirea abandonului copilului de c\tre familie; Conven]ie de Colaborare 
cu Parohia Adormirea Maicii Domnului din G\e[ti referitor la respectarea drepturilor 
copilului; Protocol de colaborare cu {coala Sanitar\ Postliceal\ “Christiana” T$rgovi[te; 
Protocol de colaborare cu Penitenciarul M\rgineni referitor la rezolvarea problemelor 
sociale ale de]inutilor ai c\ror  copii beneficiaz\ de o m\sur\  de protec]ie special\; 
Conven]ie de colaborare cu Grupul {colar ”Udrea B\leanu”- B\leni referitor la activit\]i 
artistice, de socializare [i petrecere a timpului liber; Conven]ie de colaborare cu Consiliul 
Local Valeni-D$mbovi]a `n vederea preg\tirii [i implement\rii subproiectului privind 
`nfiin]area Centrului de ~ngrijire de zi pentru copii afla]i `n situa]ii de risc;  Protocol de 
colaborare cu Spitalul Or\[enesc G\e[ti referitor la asigurarea `ngrijirilor medicale 
beneficiarilor CSC G\e[ti; Conven]ie de parteneriat cu Fundat]a “Cara Bella Interna]ional” 
privind asigurarea de servicii specializate copiilor cu dizabilit\]i de pe teritoriul jude]ului, 
pentru care s-a instituit o m\sur\  special\ de protec]ie;  Conven]ie de parteneriat cu 
Organiza]ia Salva]i Copiii referitor la desf\[urarea de activit\]i comune `n vederea 
integr\rii sociale [i [colare a copiilor exploata]i economic, a copiilor abuza]i, exploata]i [i 
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neglija]i de pe raza jude]ului D$mbovi]a; Conven]ie de  practic\ `n asisten]\ social\ cu 
Universitatea Valahia din T$rgovi[te, Facultatea de Teologie, Specializarea Teologie s 
Asisten]\ Social\. 
  Conform atribu]iilor biroului s-a realizat coordonarea, `ndrumarea [i sprijinirea 
autorita]ilor publice locale privind `nfiin]area structurilor organizatorice `n domeniul 
protec]iei drepturilor copilului [i asisten]ei sociale. 
    Compartimentul monitorizare [i rela]ii publice  a `ntocmit la solicitarea conducerii [i a 
altor institu]ii, statistici [i rapoarte de evaluare a activit\]ii desf\[urate de D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a, pe baza informa]iilor stocate `n baza de date [i a centralizat [i sintetizat toate 
informa]iile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al institu]iei. Astfel, au 
fost `ntocmite: Fi[ele lunare [i trimestriale de raportare a activit\]ii DGASPC; Situa]ii 
copii fugi]i sau disp\ru]i din servicii; Situa]ii copii nepu[i `n legalitate pe linie de stare 
civil\ [i eviden]\ a popula]iei; Rapoarte trimestiale, semestriale [i anuale referitoare la 
Planul Na]ional Prevenire Abandon la nivel jude]ean; Situa]ii privind acordarea trusourilor 
pentru nou n\scu]i; Rapoarte de activitate ale institu]iei, precum [i alte situa]ii statistice 
privind asisten]a social\ la nivelul jude]ului. 
    S-au `nregistrat [i s-au introdus permanent `n baza de date Child Welfare Monitoring 
and Tracking Information System [i `n fi[a de monitorizare a copilului, 1949  hot\r$ri 
emise de Comisia pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a, 270 dispozi]ii emise de 
directorul executiv al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a referitoare la m\surile de protec]ie [i 530 
sentin]e emise de instan]ele judec\tore[ti. 
    Au fost centralizate informa]iile furnizate de c\tre Autorit\]ile Publice Locale privind 
activitatea de furnizare a serviciilor primare de asisten]\ social\ la nivelul jude]ului. ~n 
perioada 7-11 septembrie 2009, `n cadrul `nt$lnirilor organizate cu asisten]ii sociali din 
cadrul prim\riilor din jude], s-au purtat discu]ii `n vederea `mbun\t\]irii colabor\rii [i s-au 
oferit materiale referitoare la problemele `nt$mpinate datorit\ netransmiterii sau 
complet\rii incorecte a datelor solicitate la nivelul prim\riilor,  
   Compartimentul monitorizare [i rela]ii publice a asigurat, la cerere, consultan]\ de 
specialitate  privind acordarea serviciilor, m\surilor [i presta]iilor de asisten]\ social\ [i 
protec]ia copilului, `n condi]iile impuse de legisla]ia `n vigoare pentru 865 peten]i [i a 
colaborat cu alte institu]ii responsabile (prim\rii, poli]ie, etc.) pentru a facilita accesul 
persoanelor la aceste drepturi. 
    ~n ceea ce prive[te rela]ia cu mass-media, `n anul 2009 au fost organizate 7 conferin]e 
de pres\, au fost transmise 14 comunicate de pres\, 2 drepturi la replic\ [i 25 apari]ii la 
televiziunile locale. S-au monitorizat [i arhivat 80 de articole de pres\ ap\rute `n presa 
scris\, referitoare la activitatea D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a `n anul 2009. 
   S-a asigurat exercitarea dreptului cet\]enilor de a se adresa verbal sau în scris, prin 
audien]e, peti]ii, reclama]ii, precum [i sesiz\ri verbale directe sau telefonice. Conform 
Legii 544/2001 privind liberul acces la informa]iile de interes public a fost `ntocmit 
Buletinul Informativ Anual afi[at la sediul institu]iei ce con]ine informa]iile de interes 
public comunicate din oficiu [i s-au transmis  r\spunsuri pentru 17 solicit\ri scrise de 
informa]ii de interes public, altele dac$t cele comunicate din oficiu.  
     ~n anul 2009 s-a realizat `nscrierea institutiei pe site-ul e-guvernare.ro. 
   Au fost organizate [i s-a participat la audien]ele conducerii institu]iei, fiind solu]ionate  
solicit\rile a 95 persoane. 
  Au fost `nregistrate [i repartizate compartimentelor competente, sau re]inute spre 
solu]ionare, un num\r de 448 peti]ii [i s-a urm\rit respect\rea termenelor `n care trebuiau 
emise r\spunsurile de c\tre compartimentele de specialitate. Dintre acestea 2 au fost 
anonime, iar 4 au fost clasate datorit\ lipsei adresei. Cele 48 peti]ii care au fost gre[it 
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adresate institu]iei noastre au fost `naintate spre solu]ionare, conform normelor legale `n 
vigoare, autorit\]ilor sau institu]iilor competente. 
   Compartimentul monitorizare [i rela]ii publice a contribuit la organizarea evenimentelor 
de promovare a ac]iunilor din cadrul  D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a (spectacole, concursuri, 
serbari, vizite [i anume:  conferin]a international\  «Viata dupa institutionalizare. {anse 
egale [i incluziune social\ pentru tineri» 28-30 aprilie 2009,  simpozion [i alte ac]iuni 
«Ziua interna]ional\ a familiei» 15 mai 2009, serb\ri  «Ziua interna]ional\ a copilului» 1 
iunie 2009,  mar[ «Ziua `mpotriva exploat\rii prin munc\ a copilului» 12 iunie 2009, 
participare al\turi de alte institu]ii din jude] la mar[ul «Stop violen]ei domestice» 2 
decembrie 2009, serb\ri [i ac]iuni «Ziua interna]ional\ a persoanelor cu dizabilit\]i» 3 
decembrie 2009 [i ac]iuni prilejuite de  «Serb\rile Cr\ciunului» 23 decembrie  2009. 
      S-au `ntocmit procese verbale pentru  [edin]ele de lucru ale D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a 
[i au  fost aduse la cunostin]a serviciilor din subordinea direc]iei diferite articole, proiecte 
legislative  sau emisiuni care le pot fi folositoare `n desf\[urarea activit\]ii.     
   ~n cadrul compartimentului s-a realizat eviden]a coresponden]ei repartizate [i s-a 
efectuat transmiterea acesteia c\tre compartimentele din cadrul DGASPC D$mbovi]a, `n 
func]ie de rezolu]ia conducerii, precum [i `nregistrarea a 39467 documente interne ale 
institu]iei. 
     Serviciul resurse umane a gestionat pe parcursul anului 2009 resursele umane, de la 
recrutarea personalului p$n\ la `ncetarea raporturilor de munc\/serviciu, din cadrul  
D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a,  ]in$nd eviden]a acestora pe categorii de personal. Referitor la 
num\rul de salaria]i, la sfarsitul anului 2009, conform structurii organizatorice, erau 1282 
posturi, din care 1032  erau ocupate astfel: aparatul propriu: - 209  (dintre care 157 
func]ionari publici); `n structurile de specialitate: 367 ; asisten]i maternali profesioni[ti: 
456. 
    ~n anul 2009 a fost preluat Centrul de ~ngrijire [i Asisten]\ Pucioasa cu personalul 
aferent, precum [i Centrul de recuperare pentru victimele violen]ei `n familie cu 16 
persoane angajate cu contract individual de munc\ în perioada derul\rii [i finan]\rii 
nerambursabile a proiectului. Tot `n anul 2009, pentru 48 AMP au `ncetat contractele de 
munc\ [i a fost redus num\rul de posturi vacante al DGASPC D$mbovi]a. 
     Compartimentul informatic\ a asigurat asisten]\ de specialitate (supraveghere lucr\ri 
existente, soft, func]ionalitate echipamente) pentru toate compartimentele  D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a [i actualizarea zilnic\ a aplica]iei de soft legislativ – Legis. S-a realizat  plata 
presta]iilor sociale prin aplica]ia SENSITIVE, precum [i administrarea programului de 
contabilitate SICO.  Au  fost predate lunar Serviciului Financiar, liste cu asisten]ii 
maternali – aloca]ie de hran\, cazarmament [i echipament pentru copiii afla]i la AMP. 
    Compartimentul s\n\tatea [i securitatea muncii, P.S.I. [i protec]ie civil\  a efectuat 
instructajul [i instruirea [efilor de compartimente [i servicii din cadrul institu]iei pe linie 
de protec]ie a muncii [i instructajul la locul de munc\ privind situa]iile de urgen]\. Pe tot 
parcursul anului a fost urmarit\ starea de s\n\tate a salaria]ilor [i au fost viztate [i 
`nregistrate 668 certificate medicale ale angaja]ilor. 
    ~n anul 2009,  unitatea a fost controlat\ de c\tre reprezentan]i ai I.S.U. D$mbovi]a 
«Basarabi I», cu privire la activitatea [i modul de organizare `n domeniul situa]iilor de 
urgen]\,  iar rezultatele au fost pozitive. 
    A fost reorganizat\ [i actualizat\ `ntreaga activitate de ap\rare `mpotriva incendiilor 
(afi[area instruc]iunilor de ap\rare `mpotriva incendiilor, a planurilor de protec]ie 
specifice, montarea de indicatoare, `ntocmirea [i afi[area planurilor de evacuare, etc.). A 
fost `ntocmit Planul de analiz\ [i acoperire a riscurilor, Regulamentul SSU [i Planul de 
evacuare al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a  `n situa]ii de urgen]\ civil\ generate de dezastre. 
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  III. Activit\]ile  de ordin  administrativ, financiar, logistic\ [i control ale institu]iei au 
fost realizate prin: 
      Biroul Patrimoniu [i achizi]ii publice  a elaborat programul anual de investi]ii publice 
[i achizi]ii al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, a `ntocmit documenta]iile [i a organizat 
procedurile de achizi]ii pentru lucr\ri de reamenajare spa]iu etaj II [i instalare centrale 
termice  pentru Proiect Phare 2006/310 – Centrul de recuperare pentru victimele violen]ei 
`n familie.  S-au `ntocmit documenta]ii [i s-au organizat procedurile de achizi]ii publice de 
produse din cadrul DGASPC D$mbovi]a [i Proiect PHARE [i s-au `ncheiat 9 contracte de 
furnizare de produse. S-au organizat achizi]iile publice de servicii, finalizate cu `ncheierea 
contractelor de prest\ri servicii. S-a efectuat inventarierea elementelor patrimoniale din 
cadrul institu]iei [i s-au `ntocmit ordonan]\rile cheltuielilor cu utilit\]ile (gaze, ap\, 
energie electric\, gunoi), paz\, convorbiri telefonice, repara]ii curente [i cheltuieli de 
capital.   
   Serviciul Financiar  a efectuat pl\]i pe baza documentelor justificative [i a 
ordonan]\rilor de plat\, `ncas\ri [i pl\]i prin contul cu destina]ie special\. S-a ]inut 
eviden]a pl\]ilor de cas\ [i a cheltuielilor pe subdiviziunile clasifica]iei bugetare [i  a  
creditelor bugetare deschise de Consiliul Jude]ean D$mbovi]a pe tipuri de cheltuieli: 
personal, bunuri [i servicii, ajutoare sociale, transferuri de capital [i a asigurat plata 
drepturilor salariale pentru personal. Serviciul a ]inut eviden]a analitic\ a creditorilor [i a 
altor crean]e `n leg\tur\ cu personalul [i a altor datorii [i a `ntocmit lunar balan]ele  
analitice. 
    Serviciul Buget - Contabilitate a organizat [i condus eviden]a contabil\ a opera]iunilor 
patrimoniale la nivelul institu]iei [i unit\]ilor subordonate, a eviden]ei contabile analitice a 
activelor fixe, a bunurilor materiale pe gestiuni, grupate dupa natura lor  [i a `ntocmit 
lunar  balan]ele analitice. S-au elaborarat proiectele de bugete ale institu]iei pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole [i alineate bugetare pe baza propunerilor `ntocmite de 
compartimentele de specialitate ale institu]iei [i a indicatorilor de plan [i s-au `ntocmit 
propunerile de rectificare a bugetelor `n cursul anului. 
 

       Bugetul derulat `n anul 2009 a fost urm\torul:                                            -  RON - 
 

SUBCAPITOLUL BUGET FINANTARE PLATI SOLD 

 

Subcapitolul 68.02.05 

Asistenţă sociaă în caz 

de invaliditate 

Total din care: 

46.059.000 46.058.182,58 46.010.760,25 47.422,33 

Asistenţă socială 46.059.000 46.058.182,58 46.010.760,25 47.422,33 

Subcapitolul 68.02.06 

Asistenţă socială 

pentru familie şi copii  

Total din care: 

27.061.000 24.586.000 24.123.958,02 386.616,74 

Cheltuieli de personal 18.265.000 17.390.000 17.148.630 241.370 

Bunuri şi servicii 3.756.000 2.571.000 2.466.471,38 104.528,62 

Alte transferuri 300.000 300.000 202.197,31 97.802,69 

Asistenţă socială 4.600.000 4.200.000 4.187.128,32 12.871,68 

Cheltuieli de capital 140.000 125.000 119.531,01 5.468,99 

Restitutire finantare ani 

precedenti 

- - - -75.425,24 

68.02.50 Alte cheltuieli 

în domeniul 
3.221.000 2.489.000 2.415.351,24 73.648,76 
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asigurărilor şi 

asistenţei sociale, total 

din care: 

Cheltuieli personal 2.003.000 1.668.000 1.651.826 16.174 

Bunuri şi servicii 1.198.000 801.000 755.502,09 45.497,91 

Asistenţă socială 20.000 20.000 8.023,15 11.975,85 

    
 Serviciul Administrativ  `n decursul anului 2009 a repartizat autoturismele pentru 
efectuarea deplas\rilor pe traseele solicitate, `n func]ie de urgen]e [i a organizat,  
supravegheat efectuarea [i `ntre]inerea cur\]eniei `n sediul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a. S-a 
asigurat desf\[urarea `n bune condi]ii a activit\]ilor de secretariat `n cadrul institu]iei, 
`nregistr$ndu-se 42150 documente `n registrul de intr\ri-ie[iri, multiplicarea tuturor 
lucr\rilor emise de compartimente (368500 xerocopii) [i a asigurat stabilirea leg\turilor 
telefonice (5800 leg\turi telefonice [i faxuri). Serviciul administrativ a ]inut eviden]a 
obiectelor de inventar [i a mijloacelor fixe ale D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a [i a realizat 
activitatea de arhivare din cadrul institu]iei, precum [i transmiterea prin po[t\ a 11501 
documente emise de c\tre compartimente.  
  Compartimentul de Audit Public Intern a elaborat conform atribu]iilor compartimentului, 
raportul privind activitatea de audit public intern desf\[urat\ `n anul 2009, referitoare la 
nivelul de implementare a recomand\rilor formulate, a rezultatelor ob]inute `n urma 
audit\rii activit\]ilor prev\zute `n Planul de audit public intern, a contribu]iei acestei 
structuri la realizarea obiectivelor institu]iei.  
   Au fost `ntocmite, respectându-se prevederile legale [i termenele legale, Planul strategic 
pentru perioada 2010-2012 [i Planul anual pentru 2010.  
   ~n cursul anului 2009, s-au efectuat 5 misiuni de audit public intern, de asemenea, s-a 
efectuat [i o cercetare cu tema: „Aspecte privind integrarea social\ a tinerilor 
institu]ionaliza]i”. 
   Prin implementarea recomand\rilor stipulate `n Rapoartele de Audit Intern, s-a reu[it 
elaborarea [i/sau actualizarea documentelor prev\zute pentru buna desf\[urare a activit\]ii 
institu]iei, respectiv, ROF, Fi[e de post, Stat de func]ii, cu respectarea reglement\rilor 
legale.  
    La întocmirea Planului strategic pentru perioada 2010-2012 ca [i la stabilirea misiunilor 
de audit public intern care se vor derula în cursul anului 2010, s-a avut în vederea analiza 
riscurilor asociate activit\]ilor desf\]urate în cadrul entit\]ii. La elaborarea analizei 
riscurilor [i la stabilirea tematicii misiunilor de audit public intern care se vor derula în 
anul 2010, s-au avut în vedere [i modific\rile survenite în structura organizatoric\, 
modific\rile legislative ap\rute în cursul anului 2009, dar [i recomand\rile conduc\torului 
institu]iei ca [i rapoartele Camerei de Conturi. 
   
 
 
                                           

    Director executiv,                                               Coord. compartiment, 
              ing. Cristiana Bucur                                            cons. Cerasela Gurgu 
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