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  RAPORT DE ACTIVITATE  

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI  DÂMBOVIŢA  

ANUL 2010 
                 
       Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa a 

derulat în anul 2010 activităţi conform funcţiilor acesteia, asigurând la nivel judeţean 

aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 

oricăror persoane aflate în nevoie şi au fost structurate în trei categorii: 

         I. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanei adulte cu handicap; 

        II. Activităţi şi rezultate în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei; 

        III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistic şi control. 

 

I. Asistenţa socială a persoanei adulte cu handicap s-a realizat prin: 

      Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte, care a efectuat evaluarea 

dosarelor persoanelor solicitante, verificarea documentelor şi programarea acestora 

pentru pentru a se prezenta la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Dambovita (6010 dosare). În anul 2010 au fost evaluate 5870  de persoane la sediu si 140 

de persoane nedeplasabile la domiciliu. S-au întocmit rapoarte de evaluare complexă, pe 

parcursul  anului 2010 fiind înaintate secretariatului comisiei un numar de 5792 de dosare 

în vederea eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap. 

      Începând cu luna noiembrie 2009 a început reevaluarea persoanelor care au certificate 

de persoane cu handicap, cu valabilitate ―permanent‖ în conformitate cu Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.339/06.11.2009, în baza art. 59, art. 85 si 

art.87 din Legea nr. 448/6.12.2007 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, a art. 2 din Hotararea nr. 430/ 16/04/2008. Această activitate s-a 

derulat şi în primul semestru al anului 2010, perioadă în care au fost convocate la 

reevaluare 582 de persoane posesoare de certificate de persoana cu handicap din 

localităţile: Butimanu, Finta, Corneşti, Văcăreşti, Voineşti şi Ocniţa.       

      Începând cu luna mai 2010, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa a desfăşurat 

o campanie de evaluare la domiciliu a persoanelor cu handicap, posesoare de certificate 

de persoane cu handicap cu valabilitate ―permanent‖, din acest motiv, pentru a se evita 

suprapunerea celor doua activităţi, activitatea de reevaluare începută de către 

D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a 

întrerupt.  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA 
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  Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,                        

în anul 2010 a redactat 5596 certificate de încadrare în grad de handicap,  din care 4215 

revizuiri şi 1381 dosare noi. Din totalul acestora, au fost contestate de către beneficiari 

860 certificate de încadrare în grad de handicap, secretariatul comisiei asigurând 

trimiterea dosarelor contestate la Comisia Superioară de Evaluare a Pesoanelor Adulte cu 

Handicap -  Bucureşti. 

     Biroul prestaţii sociale a asigurat asistenţă profesională persoanelor cu handicap 

pentru a beneficia de drepturile şi facilităţile legale şi a  întocmit documentaţiile de plată 

pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare. La sfârşitul anului 2010, numărul persoanelor 

cu handicap a fost de 14099. Dintre aceştia, 12946 sunt adulţi (5377 handicap grav, 6654 

handicap accentuat, 915 handicap mediu) şi 1153 sunt copii (656 handicap grav, 241 

handicap accentuat, 256 handicap mediu).  

    Sumele alocate, au acoperit plata drepturilor ( 45.554.125,30 lei) în urmatoarea 

componenţă: 

-indemnizaţii lunare  :                                                        27.303.510.30  lei                      

-buget complementar  :                                                      13.166.893.70   lei                   

-alocaţie de hrană :                                                                    14.404.00  lei                              

-indemnizaţie însoţitor   :                                                      4.500.458.00 lei 

-taxe poştale pentru transmiterea drepturilor                           540.918.42 lei 

                                       TOTAL CHELTUIELI            45.526.184.42  lei 

    Au fost soluţionate 1.865 solicitări ale persoanelor cu handicap sau a reprezentanţilor 

acestora (în cazul: decesului persoanei cu handicap, schimbare act identitate, transfer 

dosar în alte judeţe sau stabilire domiciliu în judeţul Dâmbovita, etc.), s-au acordat 

legitimaţii de calatorie pe mijloacele de transport in comun pentru 338 de persoane cu 

handicap şi s-au repartizat către presonele cu handicap un numar de 13.887 bilete 

calatorie (auto 4.630 si CFR 9.257) pentru care s-a achitat suma de 365.680,50 lei                     

tuturor transportatorilor care au încheiat convenţii cu D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa.  

    S-a realizat virarea către diverse bănci a sumei de 160.004,60 lei, ce a reprezentat plata 

pe tot parcursul anului 2010 a dobânzilor bancare pentru creditele utilizate de persoanele 

cu handicap (54 persoane cu handicap ). 

    Serviciul îngrijire de tip familial adulţi a realizat consilierea a 968 persoane cu 

handicap grav / reprezentanţi legali ai acestora, pentru a opta între angajarea unui asistent 

personal şi plata unei indemnizaţii lunare de la primaria de domiciliu. Din aceştia, 218 au 

optat pentru angajare asistent personal şi 750 au optat pentru primire indemnizaţie.   

        S-a realizat consiliere şi sprijin  pentru persoanele cu handicap în vederea obţinerii 

gratuite a rovinietelor pentru autoturismele proprietate personală. Astfel, s-au eliberarat 

46 roviniete pentru autoturisme ale persoanelor cu handicap sau ale însoţitorilor acestora : 

21 din acestea fiind eliberate pentru autoturisme adaptate handicapului, iar 25 pentru 

autoturisme ale însoţitorilor persoanelor cu handicap; pentru alte 16 persoane 

documentaţiile de eliberare gratuită a rovinietelor sunt transmise DRDP Bucureşti.    

     Evaluarea, consilierea, persoanelor adulte în dificultate pentru accesarea de servicii în 

vederea depăşirii stării de criză s-a realizat prin întocmirea planurilor de servicii pentru 42 

persoane adulte în dificultate, din care 8 tineri cu handicap găzduiţi  în familia asistentului 

personal; 6 din cazurile evaluate s-au finalizat prin intrare intr-un serviciu rezidenţial( 

centru de criză, centru de îngrijire şi asistenţă).  

    S-a realizat evaluarea abilităţilor de angajare a persoanelor cu handicap cu capacitate 

de munca păstrată, consilierea şi medierea angajării pentru 118 persoane cu handicap. 

Dintre acestea, 57 persoane s-au înscris la AJOFM Dâmboviţa ca persoane cu handicap în 
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căutare de locuri de muncă şi 4 persoane cu handicap au fost angajate prin medierea 

angajării de persoane cu handicap în trei unităţi protejate din judeţ. 

    În anul 2010 s-au organizat cursuri de instruire pentru asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav din 8 localităţi: Moţăieni, Fieni, Găeşti, Ocniţa, Moreni, 

Nucet, Ulmi, Vulcana Pandele şi au fost eliberate 147 certificate de absolvire recunoscute 

de MMFPS şi CNFPA.   

     Biroul îngrijire de tip rezidenţial pentru adulţi a realizat coordonarea metodologică 

a centrelor rezidenţiale pentru adulţi de pe raza judeţului. S-a realizat consilierea 

persoanele adulte cu handicap în vederea admiterii în centre rezidenţiale, redactarea 

deciziilor privind  instituirea  măsurii de protecţie specială de către Comisia de Evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap în centre rezidenţiale şi redactarea dispozitţilor de 

furnizare/încetare/prelungire a serviciilor sociale în centre rezidentiale din structura 

DGASPC D-ţa. S-au întocmit contracte de furnizare de servicii sociale şi  angajamente de 

plată pentru beneficiari şi s-a realizat evaluarea stadiului implementării Standardelor 

specifice de calitate în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte din structura DGASPC 

Dâmboviţa. 

    În cadrul Centrului de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniţei sunt 

organizate şi funcţionează doua servicii pentru persoane adulte cu handicap: 

     1. Serviciul Locuinte Protejate - a oferit în anul 2010  servicii sociale rezidenţiale, 

respectiv găzduire de tip familial în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru 

asigurarea unei vieţi autonome şi active în cadrul celor patru Locuinţe Protejate, pentru 39 

de beneficiari, numărul acestora variind  între 31 şi 33 de beneficiari/luna.  

    2. Centrul de zi Anca - a oferit pentru 13 persoane adulte cu handicap din comunitatea 

locala şi 20 beneficiari din Locuinţe protejate,  servicii de îngrijire, recuperare, reabilitare 

şi integrare socială, în regim de zi. 

   Toţi beneficiarii centrului au fost implicaţi în activităţi care au vizat formarea, 

dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă, s-a realizat punerea în 

legalitate a beneficiarilor serviciului Locuinţe protejate sub aspectul actelor de identitate 

şi al actelor de stare civila, clarificarea situaţiei socio-familiale în vederea identificării 

oportunităţilor de reintegrare familială. Pe tot parcursul anului s-au organizat acţiuni de 

socializare şi petrecere a timpului liber. Au fost organizate expoziţii cu produse 

confecţionate de beneficiari şi momente artistice cu ocazia mărţişorului, a sfintelor 

sărbători de Paşte şi de Crăciun,  a Sfântului Andrei şi Ziua Persoanelor cu Handicap. O 

parte din beneficiari au participat la o tabara de vara la mare organizata la Perla-

Costineşti.  

      Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranţei” Pucioasa   este compus din: 

   1.  Serviciul de locuinţe protejate - a asigurat pe parcursul anului 2010 pentru 43 de 

beneficiari din cadrul celor 8 locuinţe, găzduire şi activităţi de sprijin pentru viaţa 

independentă, în baza evaluării cerinţelor individuale. S-a realizat monitorizarea prin 

supravegherea condiţiilor de viaţă, precum şi de sănătate a beneficiarilor, consilierea prin 

informarea şi îndrumarea  pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii, 

dezvoltarea abilităţilor de trai independent,  optimizarea relaţiilor sociale ale 

beneficiarilor în Locuinţa protejată şi în comunitate; 

   2. Centrul de zi pentru persoane cu handicap - a oferit în anul 2010 servicii 

alternative la instituţionalizare pentru 9 persoane cu handicap din comunitate şi 25 

beneficiari ai Locuinţelor Protejate.  

     În cursul anului 2010  s-au efectuat reevaluări periodice şi la nevoie pentru beneficiarii 

Centrului de Servicii Comunitare ―Floarea Speranţei‖ Pucioasa,  s-au elaborat şi 

completat fişele de consiliere psihologică a persoanelor adulte cu handicap, s-au realizat 
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excursii şi momente artistice cu diferite ocazii, avand atât caracter instructiv-educativ, cât 

şi unul recreativ.  

     3.  Centrul de criză pentru adulţi Pucioasa -  a acordat în decursul anului 2010, 

pentru 27 beneficiari, servicii de găzduire, informare, consiliere, mediere socială pentru 

persoane adulte care s-au aflat temporar într-o stare de dificultate, pe care nu au putut-o 

depăşi cu forţe proprii şi/ sau care depăşeşte posibilităţile de intervenţie ale autorităţilor 

locale. S-au efectuat evaluările iniţiale şi reevaluările periodice şi la nevoie pentru 

beneficiarii Centrului de criză şi s-a colaborat cu CJAS Dâmboviţa, Direcţia publică 

comunitară de evidenţă a persoanelor, primăriile din judeţ, în vederea clarificării situaţiei 

sociale a fiecărui beneficiar. 

      Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa  funcţionează cu o capacitate de 60 locuri 

furnizând beneficiarilor institutionalizaţi servicii sociale: găzduire,îngrijire personală, 

integrare-reintegrare socială, protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării. 

     În decursul anului 2010 au fost evaluaţi şi reevaluaţi din punct de vedere socio medical 

un numar de 74 beneficiari având în vedere respectarea planului individualizat de 

intervenţie precum şi implementarea legislaţiei în vigoare. Activitatea serviciului medical 

pe parcursul anului 2010, s-a axat pe determinarea nevoilor de îngrijire generală de 

sănătate, de natura: preventivă, curativă şi de recuperare conform M.S, protejarea şi 

ameliorarea sănătaţii, elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi pentru 

protejarea sănătăţii, asigurarea nevoilor de bază şi recuperative şi menţinerea stării de 

sănătate la parametrii optimi. 

     Beneficiarii au fost implicaţi în activităţi practice, intelectuale şi artistice, în 

parteneriat cu diferite fundaţii şi şcoli din judeţ. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   II. Activităţile în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei au fost 

realizate prin: 

 

     Serviciul Intervenţie în Regim de urgenţă - Telefonul copilului  a efectuat în anul 

2010 un număr de 316 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa ca urmare a sesizărilor 

scrise sau telefonice referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare. 
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      În urma a 94 deplasări au fost preluaţi în regim de urgenţă un număr de 134 copii (69 

băieţi şi 65 fete), care au fost plasaţi după cum urmează: 53 copii la asistenţi maternali 

profesionişti, 37 copii la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat Târgovişte, 15 copii la Complexul de Servici Sociale Moreni, Centrul 

de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii, 1 copil la Complexul de Servicii 

Sociale Casa Soarelui, Centrul Maternal, 5 copii la Complexul de Servicii Sociale Găeşti, 

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap şi 23 copii la familia 

extinsă. Din totalul de 134 copii, 15 copii (8 fete şi 7 băieţi) au fost preluaţi pe baza a 8 

Ordonanţe Preşedinţiale, iar 119 copii (62 băieţi şi 57 fete) au fost preluaţi pe baza 

Dispoziţiilor Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa. 

     În urma a 222 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecţie specială 

pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorităţii Publice Locale de 

domiciliu, sau pentru consiliere, Serviciului de recuperare pentru copilul victimă a 

abuzului, neglijării, traficului şi migraţiei din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa. 

     Echipa Mobilă a înregistrat în cursul anului 2010 pe Telefonul Copilului, 0245-983, un 

număr de 813 apeluri din care 488 au fost mute sau greşite, iar pentru 325 s-au întocmit 

fişe de convorbire telefonică. 

     În cursul anului 2010, ca urmare a sesizărilor scrise din partea Spitalelor Târgovişte, 

Pucioasa, Titu, Moreni şi Găeşti, serviciul nostru a preluat în regim de urgenţă un număr 

de 36 copii părăsiţi în spital (21 fete şi 15 băieţi); pentru 33 copii s-a dispus plasamentul 

în regim de urgenţă la asistenţi maternali profesionişti, pentru 1 copil s-a dispus 

plasamentul în regim de urgenţă la Complexul de Servicii Sociale Găeşti, Centrul de 

primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap, iar pentru 2 copii s-a dispus 

plasamentul în regim de urgenţă pentru copilul cu Dizabilităţi ―Cara Bella International‖ 

Găeşti. 

     S-au întocmit adrese catre Primăriile din judeţul Dâmboviţa, pentru 165 mame minore, 

în   vederea monitorizării situaţiei cuplului mamă-copil. 

    Se observă o scădere a numărului de copii preluaţi în regim de urgenţă faţă de anul 

2009, de la 141 la 134 cazuri şi o a creştere uşoară a numărului de copii părăsiţi în spital, 

de la 31 la 36 cazuri.  

     Serviciul de recuperare pentru copilul victimă a abuzului, neglijării, traficului şi 

migraţiei a înregistrat pe parcursul anului 2010, un numar de 139 sesizari, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

36 sesizari cu privire la diverse forme de abuz; 57 de sesizari cu privire la diverse forme 

de neglijare a copiilor; 15 sesizari cu privire la diverse forme de exploatare a copiilor; 6 

cazuri de trafic copii; 3 cazuri de migraţie şi 6 cazuri repatriere minori. Au fost întocmite 

30 planuri personalizate de consiliere pentru beneficiarii serviciului şi aproximativ 95 de 

evaluari din punct de vedere psihologic. 

      De asemenea, s-a colaborarat cu alte instituţii privind efectuarea de anchete sociale şi 

întocmirea situaţiilor privind beneficiarii serviciului. 

     Potrivit Convenţiei de Parteneriat nr. 1039/1.006.2008, încheiată între D.G.A.S.P.C. 

Dâmboviţa, Asociaţia „Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale‖, 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Biroul Internaţional al Muncii, prin 

Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor, Serviciul de recuperare 

pentru copilul victimă a abuzului, neglijării, traficului şi migraţiei, a transmis informaţiile 

privind monitorizarea copiilor la risc/exploataţi prin muncă şi a oferit servicii conform cu 

atribuţiile (consiliere psihologică a copiilor şi familiilor acestora, asistenţă socială şi 

juridică). 

     Comparativ cu anul 2009, se constată reducerea numărului de sesizări privind cazurile 

de neglijare a  copilului, dar şi o creştere semnificativă a numărului cazurilor de abuz. 
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    Serviciul pentru îngrijire de Tip Familial – Asistenţă Maternală avea la data de 

01.01.2010 un numar de 442 de asistenţi maternali profesionişti, la domiciliul cărora au 

beneficiat de măsură de protecţie specială- plasament la AMP un numar de 824 copii. Pe 

parcursul anului s-au întocmit 9888 rapoarte de evaluare a situaţiei copiilor, 3296 de 

planuri individualizate de protecţie şi fişe de evaluare a nevoilor şi rapoarte trimestriale, 

5304 rapoarte de verificare a activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi 442  rapoarte 

anuale cu privire la activitatea AMP.  

    Pe parcursul anului 2010, din măsura de plasament la AMP, au fost reintegraţi în 

familia naturală un număr de 49 de copii, 63 copii au fost adoptaţi (dintre aceştia, 19 au 

fost adoptaţi de asistenţi maternali profesionişti), iar un numar de 10 tineri au părăsit 

sistemul de protectie ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani.      

      Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a organizat în perioada septembrie-

octombrie 2010 Olimpiada Copiilor ― Pentru Viitor‖, la care au participat 4 copii aflaţi în 

plasament la asistent maternal profesionist şi care au obţinut menţiuni. 

     Un număr de 74 de copii aflaţi în plasament la AMP au participat în cursul verii la 

tabere organizate în Republica Moldova şi Tabăra Vânătorul din jud. Dâmboviţa.  

      La data de 31.12.2010, în cadrul Serviciului pentru Îngrijire de Tip Familial Asistenţă 

Maternală mai beneficiau de măsură de protecţie un număr de 735 de copii la 368 de 

asistenţi maternali profesionişti.  

     Se observă scăderea numărului de copii aflaţi în plasament la AMP pe parcursul anului 

2010, dar şi creşterea numărului de copii adoptaţi de la 23 în 2009, la 63 în 2010. 

     Biroul Plasamente/Tutele este un serviciu de asistenţă socială cu caracter specializat, 

având drept scop menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru  

depăşirea unei situaţii de nevoie socială, oferind suport şi asistenţă pentru familiile şi 

copiii lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor, sau a celui care, în vederea 

protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, instituindu-se o măsura de 

protecţie alternativă. 

   În anul 2010, Biroul Plasamente/Tutele a reevaluat situaţia a 538 copii aflaţi în 

plasament la o familie/persoană sau în tutelă. În decursul anului 2010  au fost reintegraţi 

în familie 33 copii,  85 tineri au fost revocaţi la împlinirea vârstei de 18 ani, iar pentru 12 

copii s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie internă. Cazurile noi intrate în sistem  

au fost în număr de 34. S-au realizat reevaluările trimestriale ale situaţiei celor 538 copii  

şi evaluarea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale a unui număr de 98 familii/ 

persoane care au dorit să primească în plasament/tutelă un copil precum şi consilierea 

familiilor substitutive şi evaluarea a 45 cazuri venite din plasament asistent 

maternal/centru. 

     Serviciul adopţii şi Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului a efectuat 49 

evaluări psihosociale în vederea eliberării Atestatului de familie/persoană   adoptatoare, 

60 informări privind procedura adopţiei naţionale şi 368 rapoarte sociale bilunare. S-au 

organizat cursuri de pregătire şi consiliere familie/persoană în vederea formării abilităţilor 

parentale şi asumare a rolului de părinte pentru 49 familii, în cadrul a 6 sesiuni. 

   S-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 130 copii şi s-au 

întocmit rapoarte de evaluare iniţială a nevoilor şi dorinţelor copilului, rapoarte de 

consiliere familie naturală, rapoarte consiliere familie extinsă. În decursul anului 2010 s-

au realizat 45 încredinţări în vederea adopţiei şi s-au întocmit 160 rapoarte bilunare 

privind evoluţia copilului în familia adoptatoare şi a relaţiilor dintre aceştia. În ceea ce 

priveşte încuviinţările de adopţie naţională, s-au realizat 56 pe parcursul anului. Evaluarea 

postadopţiilor naţionale s-a realizat prin întocmirea a 306  rapoarte trimestriale. 
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     Corespondenţa cu Oficiul Român de Adopţii s-a realizat prin transmiterea a 49 atestate 

ale familiilor adoptatoare, a 120 hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

deschidere a procedurii de adopţie naţionala, a 40 hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile de încredinţare în vederea adopţiei, pe o perioada de 90 de zile şi a 50 hotărâri 

judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei naţionale.  

    Pe parcursul anului 2010, în cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei 

pentru Protecţia Copilului s-au întocmit şi înregistrat 2948 citaţii pentru cele 104 

şedinţe organizate de către compartiment şi s-au tehnoredactat 1653 Certificate de 

încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, 279 Certificate de orientare şcolară, 

538 Hotărâri CPC Dâmboviţa din cadrul Serviciilor DGASPC Dâmboviţa şi 8 solicitări 

de avize în vederea plasamentului copilului la centre/persoane din alte judeţe. 

    Serviciul evaluare complexă a copilului a a reevaluat şi evaluat în anul 2010 un 

număr de 1612 cazuri. Dintre acestea, 874 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 308 

handicap accentuat, 369 handicap mediu şi 36 handicap uşor. Un număr de 156 cazuri 

evaluate s-au adresat pentru prima dată în vederea obţinerii certificatului de handicap. 

      În ceea ce priveşte orientarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi, aceasta s-a făcut pentru 

un număr de 389 copii, care urmează să beneficieze de programă adaptată şi de 

învăţământ special în şcoală specială. Copiii cărora le-au fost afectate vederea şi auzul, au 

fost orientaţi către şcolile din Bucureşti şi Buzău, şcoli pe care nu le avem în judeţ. Pentru 

un număr de 13 copii s-a recomandat învăţământ la domiciliu. 

      Un numar de 25 copii cu handicap din familiile naturale au mers în tabără pe Litoralul 

Romanesc  in luna iulie.   

    Serviciul Îngrijire de tip rezidenţial pentru copil a asigurat respectarea etapelor 

managementului de caz şi a elaborat planuri individualizate de protecţie pentru toţi copiii 

aflaţi în  sistem. S-a încurajat menţinerea legăturii cu familia, precum şi implicarea activă 

a părinţilor, familiilor lărgite şi a altor persoane importante sau apropiate copilului-

tânărului, în vederea creşterii numărului de reintegrări în familia naturală sau largită. 

      La începutul anului 2010, în sistemul de protecţie de tip rezidenţial pentru copii se 

aflau 180 beneficiari. În cursul anului au fost realizate 46 reintegrări în familie, 17 tineri 

au părăsit sistemul ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani şi nu mai urmează o formă 

de învăţământ. 

      În ceea ce priveşte formarea deprinderilor de viaţă independentă, s-au întrunit echipe 

multidisciplinare la nivelul modulelor familiale. S-au efectuat revizuirile P.I.P.-urilor în 

care s-au stabilit obiective privind trecerea de la dependenţă la independenţă personală, 

precum şi pregătirea profesională a beneficiarilor pentru a fi apţi să se angajeze. Pentru 

tinerii din Centrul de tranziţie si pentru cei care îndeplinesc condiţiile pentru a ocupa un 

loc de muncă s-a participat la Bursa locurilor de muncă organizată de A.J.O.F.M. 

Dâmboviţa.      

     Complexul de Servicii Sociale „Floare de Colţ”  Târgovişte are în componenţă 

     1.   Centrul rezidenţial pentru copii-apartamente 

     2.   Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi-apartamente 

     3.   Centrul de tranzit (tineri peste 18 ani) 

     4.   Centrul respiro 

    În anul 2010,  pentru cei 135 beneficiari  au fost întocmite Planurile de Intervenţie 

Specială pentru sănătate, pentru menţinerea legăturilor cu familia, pentru recreere, pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, precum şi Programe Educaţionale. S-au 

realizat evaluările iniţiale, consilierea beneficiarilor, intervenţii în situaţii de criză şi 

terapie educaţională.  
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     Copiii şi tinerii au fost repartizaţi în 13 module de tip familal- apartamente, principalul 

obiectiv fiind asigurarea condiţiilor de viaţă şi educaţie, conform standardelor. În cursul 

anului 2010 au fost realizate un numar de 15  revocari pentru tineri peste 18 ani, 

reintegraţi socio-profesional, 28 reintegrări în familie, dar au fost şi 17  admiteri în centru.  

     În urma încheierii parteneriatului public-privat între DGASPC Dâmboviţa şi Asociaţia 

―ProVita 2003―, 18 copii/tineri beneficiază de serviciile oferite de fundaţie, conform 

standardelor. 

      Începând cu luna august 2010, Centrul de Plasament de Tip Familial – apartamente s-

a scindat în Centrul rezidenţial pentru copii-apartamente şi Centrul rezidenţial pentru 

copii cu dizabilităţi-apartamente. Beneficiarii au fost repartizaţi pe cele două centre în 

funcţie de certificatele de handicap şi certificatele de orientare şcolară. 

    Pentru socializare- recreere s-au organizat activităţi specifice constând în excursii, 

concursuri sportive, tabere şi spectacole organizate cu diferite ocazii.  

     Complexul de Servicii Sociale Târgovişte „Floare de Colţ‖ are un numar de 12 

studenţi la diferite facultăţi şi masteranzi,  cu rezultate şcolare bune.  

        Complexul de Servicii Sociale „Casa Soarelui” Târgovişte are în componenţă: 

    1. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Străzii Abuzat, 

Neglijat şi Exploatat, care a înregistrat un număr de 53 beneficiari pe parcursul anului 

2010. Obiectivul centrului a fost reabilitarea copilului străzii, abuzat, neglijat şi exploatat 

prin programe personalizate de consiliere şi psihoterapie, formarea comportamentelor de 

autonomie personală, îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi a celor familiale, 

consiliere şcolară. În decursul anului 2010, 6 copii au fost reintegraţi în familia naturală, 7 

copii au fost plasaţi la asistent maternal profesionist, 7 copii plasaţi la o persoană/familie 

şi 14 copii plasaţi în alte centre de servicii sociale. 

    2. Centrului Maternal a înregistrat un număr de  26 cereri/sesizări de găzduire, din 

care 17 cupluri mamă/copil (17 mame/26 copii) şi 4 gravide au beneficiat de serviciile 

centrului.  În urma întocmirii Programului personalizat de interventie pentru fiecare cuplu 

mama –copil, a  anchetelor sociale la familia naturala si rude pana la gradul IV, a 

şedinţelor de consiliere de grup si individuale: sociale, psihologice, juridice, activităţi de 

pregatire în vederea obţinerii unui loc de muncă, 9 cupluri mamă/copil s-au reîntors în 

familia naturală sau lărgită şi s-a realizat monitorizarea post-reintegrare a acestora. Din 

cei 26 copii care au fost beneficiari ai centrului, pentru 1 s-a instituit măsură de plasament 

la A.M.P.  

     3. Serviciul de integrare şi reintegrare a copilului de la A.M.P. în familie, care a 

realizat 23 reintegrări, 30 de învoiri în familia naturală a copiilor aflaţi la AMP, a întocmit 

160 rapoarte de consiliere psiho-socială, a efectuat 75 anchete sociale la domiciliul 

familiilor naturale ale copiilor. Serviciul de integrare şi reintegrare a copilului de la AMP 

în familie a supervizat 1500 vizite între părinţi şi copiii aflaţi la A.M.P şi a întocmit 720 

rapoarte de supervizare a vizitelor. În anul 2010 s-au realizat 41 rapoarte de monitorizare 

care  reflectă situaţia reintegrării copilului în familie şi comunitate.  

       Complexul de Servicii Sociale Târgovişte  a funcţionat în următoarea componenţă: 

     1.  Centrul de orientare, supraveghere şi sprijin a reintegrării copilului care a 

săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal; 

     2.  Centrul de consiliere pentru familie şi copilului care a săvârşit o faptă penală 

şi nu răspunde penal; 

     3.  Centrul rezidenţial de reabilitare comportamentală 

   În anul 2010, CSS Moreni şi-a schimbat locaţia în scopul  reducerii cheltuielilor si 

atingerii standardelor de cost  prevazute de  HG 23/2010, aferente serviciilor oferite. 

Astfel, cheltuielile / unitate  au scăzut cu aproximativ 35-40% fata de   anul 2009. Centrul 
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şi-a  schimbat denumirea în CSS Targoviste şi furnizează noi servicii alaturi de  Centrul 

orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârşit o faptă 

penală şi nu răspunde penal, începând cu data de  01.08.2010, în conformitate cu  

Hotărârea CJD 174/28.07.2010,  astfel : 

    Centrul rezidential de reabilitare comportamentala, oferă servicii pentru copiii care 

beneficiaza de  o masura de protectie speciala  stabilita in conditiile legii ,  ce prezinta un 

comportament deviant, ignorand astfel respectarea normelor morale sau legale, 

prezentand un risc ridicat in asocierea sau savarsirea de fapte ilegale sau infractiuni. 

     Centrul de consiliere pentru familia si copilul care a savarsit o fapta penala si nu 

raspunde  penal  ofară servicii pentru copiii care au savarsit o fapta penala si nu raspund 

penal, ce beneficiaza in conditiile legii  de  o masura de protectie speciala in conformitate 

cu prevederile art  81 din L 272 /2004 ; familia naturala, extinsa sau substitutiva  a 

copilului  care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal ; alt reprezentant legal al 

copilului  care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal; comunitatea locala din care 

fac parte copiii care au savarsit o fapta penala si nu răspund penal. 

     Specialiştii din cadrul Centrului de orientare, supraveghere şi sprijin a reintegrarii 

copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal au instrumentat 32 dosare, 

dintre care au fost stabilite 12 supravegheri specializate şi 10 cazuri de plasament în 

centru. Pentru toţi beneficiarii s-a realizat educarea în spiritul respectului faţă de lege şi 

faţă de valorile morale, în vederea reabilitării, reintegrării sociale, familiale şi şcolare. 

Pentru 6 copii, măsura de plasament în centru a încetat în cursul anului 2010. 

   Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii Moreni a realizat 

primirea/găzduirea/îngrijirea copiilor străzii pentru  14 beneficiari. În anul 2010 au fost  

admişi în centru 10 beneficiari, 11 au fost reintegraţi în familie şi 2 copii au fost 

trasnsferaţi în alte judeţe. Acest centru a funcţionat în locaţia din Moreni până în august 

2010, cei 5 copii rămaşi fiind preluaţi de Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru 

Copilul Străzii Abuzat, Neglijat şi Exploatat Târgovişte.   

     În cadrul Serviciului familial pentru familii în dificultate Moreni s-a realizat 

prevenirea instituţionalizării, a abandonului şcolar şi familial precum şi asistenţă şi sprijin 

pentru 9 familii aflate în dificultate. Serviciul şi-a încetat activitatea ca urmare a  

neidentificarii de noi cazuri, lucru ce reiese din demersurile realizate în acest sens în 

colaborare cu autoritatile locale si totodata a scaderii drastice a numarului de beneficiari 

existenti. 

       Complexul de servicii sociale Găeşti are ca obiect de activitate ocrotirea şi educarea 

copiilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate, îngrijirea pe timpul zilei, oferirea de programe 

educative şi distractive, diverse terapii de recuperare, consiliere psihologică şi pregatirea 

copiilor/familiilor în vederea integrării în familia naturală sau substitutivă şi are în 

componenţă următoarele centre:  

   1.  Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi;  

   2.  Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi;  

   3.  Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever  

   Complexul de servicii sociale Găeşti a realizat ocrotirea şi educarea copiilor cu 

dizabilităţi aflaţi în dificultate, în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu 

dizabilitati (34 copii),  Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap 

sever (7 copii pe parcursul anului 2010), iar  în cadrul Centrului de zi pentru copilul cu 

dizabilităţi s-au oferit servicii de recuperare şi reabilitare pentru 22 copii cu dizabilităţi 

aflaţi în plasament la AMP. 

     Astfel, la data de 31.12.2010  in Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati se 

afla 33 de copii, pe parcursul anului, numarul lor fluctuand astfel: 2 copii a fost transferaţi 
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in Ramnicu Valcea; 1 copil a fost reintegrat in familie; 16 copii a fost transferati la 

Fundatia Carra Bela International din Gaesti; 1 copil  a plecat la asistent personal. 

Intrările în centru au fost: 3 copii de la CSS „Floare de Colt‖ Targoviste;  6 copii de la 

CPRUCHS Gaesti; 4 copii  de la asistent maternal; 1 copil de la CPRU Bucureşti. 

    La începutul anului 2010, în cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă pentru 

copilul cu handicap sever se afla 1 copil, pe parcursul anului, numarul  fluctuând astfel: 

17 copii au fost transferati  de la Fundatia Carra Bela International din Gaesti; 5 copii au 

fost transferati la CPCD Gaesti; 2 copii a intrat de la Spitalul Judetean Targoviste; 1 copil  

a fost reintegrat in familie; 3 copii la asistent maternal; 1 copil a plecat la asistent 

personal; pentru un copil a incetat masura de protectie. În prezent figurează în serviciu 7 

copii cu măsură de protecţie. 

    Centrul  de recuperare pentru victimele violenţei în familie a fost înfiinţat ca 

urmare a unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat de DGASPC Dâmboviţa cu 

Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale, în cadrul proiectului PHARE 2006, iar la 

data de 01.12.2009 a fost preluat de D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa. În cadrul centrului, s-a 

realizat recuperarea/reabilitarea şi rezolvarea problemelor de natura socială asociate 

fenomenului violenţei cât şi a aspectelor psihologice şi juridice prin asigurarea stării de 

confort emoţional necesar unui nou început, pentru un numar de 79  beneficiari (adulţi şi 

copii). Dintre aceştia, 76 beneficiari au fost reintegraţi în familie, iar 3  beneficiază în 

continuare de serviciile centrului.  
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accentuată a numărului de încuviinţări adopţie internă, precum şi creşterea numărului de 

reintegrări în familie.    

    

    În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, 

compartimentele comune au realizat activităţi atât în domeniul asistenţei sociale a 

persoanei adulte cât şi în domeniul protecţiei drepturilor copilului astfel: 

    Biroul juridic- contencios  a reprezentat instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti în  

6352 dosare, dupa cum urmează: 5 înregistrare tardivă a naşterii, 4 litigii de muncă, 18 

contestaţii la hotărârile CPC Dâmboviţa, 6 contestaţii la hotarârile CEPH Dâmboviţa, 38 

plasament persoană/familie,  196 sesizări regim urgenţă, 4 redobândiri drepturi părinteşti, 

65 reintegrări în familie, 14 instituire tutelă/încetare tutelă, 11 ordonanţe preşedinţiale, 4 

supraveghere specializată, 3 plasament centru specializat pentru copilul care a săvârşit o 

faptă penală şi nu răspunde penal, 127 înlocuirea măsurii de protecţie, 32 încetări măsură 

de protecţie, 3 încredinţare minor, 142 dosare diverse. S-a realizat avizarea pentru 

conformitate a documentelor instituţiei şi verificarea a 2220 dosare care au fost prezentate 

în şedinţele C.P.C. Dâmboviţa. Biroul juridic-contencios a avizat pentru legalitate 10012 

dispoziţii emise de către directorul executiv, 225 contracte/convenţii încheiate între 

D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, societati comerciale, fundaţii,  164 contracte de muncă şi 972 

acte adiţionale la contractele de muncă şi a  acordat consultaţii juridice de specialitate  

compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa şi persoanelor din afara instituţiei. 

       Biroul strategii, programe, proiecte  

       Protocoale/contracte sau convenţii de colaborare:  

- Încheierea in data de 05.11.2010 a unui ―Protocol de colaborare‖ pe durata 

nedeterminata cu Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita; obiectul protocolului il 

constituie furnizarea de date cu privire la asiguratii din categoria copiilor  care 

beneficiaza de protectie speciala conform Legii nr. 272/ 2004 si  a persoanelor 

institutionalizate in centre rezidentiale  pentru adulti care nu au medic incadrat de catre 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita.  

  -  Încheierea unui Protocol de colaborare cu  Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita     

privind asigurarea cadrului legal de cooperare intre cele doua parti. Obiectul de activitate 

se refera la: incluziunea sociala a tinerilor dezinstitutionalizati aflati in situatia de 

excludere  sociala si economica; identificarea nevoilor si mobilizarea resurselor necesare 

pentru rezolvarea problemei integrarii/ reintegrarii educationale-economice si socio- 

profesionale a acestora. 

Protocolul este incheiat in data de 25.09.2010 pentru o perioada de  1 an. 

-  Încheierea unui Contract de colaborare privind formarea profesionala cu Agentia 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca privind prestarea de catre furnizor a orelor de 

practica a cursurilor de formare profesionala in ocupatia/meseria de lucrator social, 

utilizand baza materiala a colaboratorului. Protocolul este incheiat in data de 06.03.2010 

pentru o perioada de 1an. 

-  Încheierea unui Protocol de colaborare cu  Fundatia Porti Deschise, Vise Implinite; 

obiectul protocolului il constituie  acordarea  unui sprijin material( masa calda) cu ocazia  

unor sarbatori religioase si/sau  a unor zile festive beneficiarilor D.G.A.S.P.C.- 

Complexul de Servicii  Sociale- Floare de Colt. 

Protocolul este incheiat in data de 20.08.09. Termen de valabilitate 1 an. 

-  Încheierea unui protocol de colaborare cu  Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita; 

obiectul protocolului il constituie: stimularea voluntariatului in vederea sustinerii 

procesului de integrare si dezvoltare personala prin derularea de activitati in parteneriat cu 

institutii de invatamant de pe raza judetului in vederea sustinerii copiilor si persoanelor 
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beneficiare ale institutiilor rezidentiale din cadrul  D.G.A.S.P.C.- Dambovita; promovarea 

miscarii de voluntariat interactiv; structurarea miscarii de voluntariat; formarea 

potentialilor voluntari; promovarea modelelor de buna practica in lucrul cu copiii/ 

persoanele beneficiare ale institutiilor rezidentiale din  cadrul D.G.A.S.P.C.- Dambovita. 

Protocolul este incheiat in data de 02.06.2010. Termen de valabilitate - pe perioada  

desfasurarii programului de activitati. 

-  Încheierea unei conventii de colaborare cu Primaria Gaesti; obiectul conventiei il 

constituie  informarea autoritatilor publice locale asupra: planurilor nationale si judetene 

de actiune si a masurilor adoptate la nivel national si judetean privind prevenirea 

abandonului copilului de catre familie, necesitatea infiintarii de servicii pentru copil si 

familie conform HG 323/2007 pentru aprobarea planului  national de actiune privind 

prevenirea abandonului de catre familie in zonele cu risc crescut de parasire; 

implementarea metodologiei de interventie inter-institutionala pentru stabilirea identitatii 

copiilor parasiti in unitati sanitare; necesitatea incurajarii activitatilor de voluntariat la 

nivelul comunitatilor locale; oportunitatea infiintarii de servicii de sprijin pentru familia 

extinsa care are in  ingrijire copii cu dizabilitati; cunoasterea serviciilor  oferite in cadrul 

Complexului de Servicii Sociale Gaesti. Protocolul este incheiat in data de 04.06.2010. 

Termen de valabilitate - 1 an. 

-  Încheierea unui Protocol de colaborare cu Gradinita nr. 16 Targoviste; Obiectul 

protocolului urmareste  dezvoltarea  si formarea de atitudini, competente si valori potrivit 

actualelor standarde sociale in sfera comportamental–relationala, la copiii care 

frecventeaza gradinita. Protocolul este incheiat in data de 29.05.2010 pentru o perioada de  

1 an. 

-   Încheierea unei Conventii de Colaborare cu Parohia Adormirea Maicii Domnului din 

Gaesti; obiectul conventiei se fundamenteaza pe respectarea drepturilor copilului de a fi 

crescut in conditii care sa ii permita dezvoltarea sa optima, armonioasa, echilibrata, pe 

toate planurile, cognitiv, spiritual, afectiv, moral si social . Protocolul este incheiat in data 

de 22.05.2010. Termen de valabilitate -  un an. 

-  Încheierea unui Protocol de colaborare cu Scoala Sanitara Postliceala ―Christiana‖ 

Targoviste; obiectul protocolului il constituie  identificarea si dezvoltarea instrumentelor 

de colaborare, avand ca suport comunicarea eficienta, stabilirea unor relatii fundamentate 

pe increderea reciproca dintre elevii Scolii Postliceale Sanitare ―Christiana‖ Targoviste cu 

beneficiarii rezidenti din Complexul de Servicii Sociale ―Casa Soarelui‖ din cadrul 

D.G.A.S.P.C.- Dambovita. Protocolul este incheiat in data de 15.05.2010.Termen de 

valabilitate-  un an. 

- Încheierea unui Protocol de colaborare cu Penitenciarul Margineni; obiectul protocolului 

il constituie  colaborarea partilor in vederea rezolvarii problemelor sociale ale detinutilor 

care au pierdut contactul cu familia si care ai caror  copii beneficiaza de o masura  de 

protectie speciala in cadrul D.G.A.S.P.C.- Dambovita. Protocolul este incheiat in data de 

27.05.2010.Termen de valabilitate-  un an. 

-   Încheierea unui Protocol de colaborare cu Grupul Scolar Industrial ―Aurel Raianu― 

Fieni; obiectul protocolului il constituie derularea de activitati de voluntariat de catre 

elevii Grupului Scolar Industrial ―Aurel Raianu― Fieni, cu persoane adulte cu handicap, 

din cadrul Centrului de Servicii Comunitare ―Floarea Sperantei‖ Pucioasa, activitati de 

socializare si de divertisment. Protocolul este incheiat in data de 06.04.2010.Termen de 

valabilitate - pe perioada derularii activitatilor 2008- 2010. 

-    Încheierea unei  Conventii de colaborare cu Grupul Scolar ‖Udrea Baleanu‖- Baleni; 

obiectul conventiei il constituie  desfasurarea de catre elevii claselor a IV D si a VII D de 

activitati artistice, de socializare si petrecere a timpului liber cu beneficiari ai institutiilor 
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rezidentiale din cadrul D.G.A.S.P.C.- Dambovita. Conventia este incheiata in data de 

07.04.2010.Termen de valabilitate   pe perioada derularii activitatilor 2008- 2010. 

- Încheierea unei Conventii de colaborare cu Consiliul Local al Comunei 

Valeni_Dambovita;  Obiectul conventiei il constituie   parteneriatul intre partile 

semnatare, in vederea pregatirii si implementerii subproiectului privind infiintarea 

Centrului de Ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc, in comuna Valeni-

Dambovita. Conventia este incheiata in data de 11.03.2010. Termen de valabilitate  - un 

an. 

-  Încheierea unui Act aditional la Contractul de Parteneriat nr. 7079/01.04.2008 cu 

Fundatia Catedrala Eroilor;  Obiectul actului aditional  il constituie colaborarea partilor in 

vederea sustinerii activitatii Caminului pentru persoane varstnice  infiintat de fundatie. 

Actul aditional  este incheiat in data de 23.03.2010.Termen de valabilitate  - un an. 

-   Încheierea unui Act aditional la  Protocolul de colaborare nr. 10549/2007 cu Fundatia 

de Arte si Meserii ―Floare Albastra‖; obiectul actului aditional  il constituie continuarea 

parteneriatului  pentru sustinerea activitatii in cadrul Atelierului de croitorie - tesatorie, in 

vederea unei mai bune integrari profesionale a copiilor din Complexul de Servicii Sociale 

―Floare de Colt‖. Actul aditional  este incheiat in data de 10.02.2010. Termen de 

valabilitate  - un an. 

-    Pentru solutionarea situatiilor copiilor aflati in risc de abandon sau parasire in unitatile 

sanitare in data de 08.05.2010 a fost incheiat un Protocol de colaborare cu Inspectoratul 

Judetean de Politie, Directia Publica Comunitara de Evidenta Persoanei, Spitalul Judetean 

de Urgenta Targoviste, Spitalul Municipal Targoviste, Spitalul Orasenesc Titu, Spitalul 

Municipal Moreni, Spitalul Orasenesc Pucioasa, Spitalul Orasenesc Gaesti. Termen de 

valabilitate  - un an. 

-  Încheierea unei  Conventii  de colaborare cu Grupul Scolar Agricol  ‖Dr. C. 

ANGELESCU‖ din Gaesti; obiectul conventiei il constituie  desfasurarea de catre elevii 

liceului de activitati cultural - artistice, de socializare si petrecere a timpului liber cu 

beneficiari ai institutiilor rezidentiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Dambovita. Activitatile se 

vor desfasura in cadrul Complexului de Servicii Soiciale Gaesti. Protocolul este incheiat 

in data de 14.01.2010. Termen de valabilitate  - un an. 

-  Încheierea unui Protocol de colaborare cu Gradinita nr. 1 Targoviste; obiectul 

protocolului urmareste  dezvoltarea  si formarea de atitudini, competente si valori potrivit 

actualelor standarde sociale in sfera comportamental–relationala, la copii care 

frecventeaza gradinita. Protocolul este incheiat in data de 17.03.2010. Termen de 

valabilitate -  un an. 

-   Încheierea unui Act aditional la  Conventia nr. 93/2501/08.02.2008-1023/16.01.2008 

incheiata intre Consiliul Judetean Dambovita-DGASPC Dambovita, MTI si CNADNR 

SA. Obiectul protocolului consta in  eliberarea catre beneficiar, de catre DGASPC a 

rovinetelor solicitate de catre persoanele cu handicap detinatoare de autoturisme adaptate 

handicapului, precum si de catre persoanele care le au in ingrijire. 

-  Încheierea unei  Conventii de colaborare cu Scoala Generala Matasaru; obiectul 

conventiei il constituie  desfasurarea de catre elevii  scolii de activitati cultural- artistice, 

sportive si de socializare / petrecere a timpului liber cu beneficiari ai institutiilor 

rezidentiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Dambovita. Activitatile se vor desfasura in cadrul 

Complexului de Servicii Sociale Gaesti. Protocolul este incheiat in data de 02.02.2010. 

Termen de valabilitate  - un an. 

-  Încheierea unui Protocol de colaborare cu Spitalul Orasenesc Gaesti; obiectul 

protocolului il constituie  asigurarea ingrijirilor medicale beneficiarilor Centrului de 
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Recuperare pentru victimele violentei in familie. Protocolul este incheiat in data de 

14.09.2010. Termen de valabilitate  - un an.  

-  Încheierea unei  Conventii de parteneriat cu Fundatia ―Cara Bella International‖; 

obiectul  conventiei  il constituie  asigurarea de servicii specializate conform standardelor 

minime obligatorii copiilor cu dizabilitati de pe teritoriul judetului pentru care s-a instituit 

o masura  speciala de protectie in temeiul Legii nr. 272/2004. Protocolul este incheiat in 

data de 16.11.2010. Termen de valabilitate - perioada nedeterminata.  

-  Încheierea unei Conventii de parteneriat cu Organizatia Salvati Copiii; obiectul 

conventiei  il  reprezinta desfasurarea de activitati comune in vederea integrarii sociale si 

scolare a copiilor exploatati economic, a copiilor abuzati, exploatati si neglijati de pe raza 

judetului Dambovita;   Protocolul este incheiat in data de 04.06.2010. Termen de 

valabilitate  - un an.  

-    Încheierea unei Convenţii de  practică in asistenta sociala cu Universitatea Valahia din 

Targoviste, Facultatea de Teologie, Specializarea Teologie si Asistenta Sociala; obiectul  

conventiei  il  reprezinta  derularea activitatilor de practica de catre studentii sectiei 

Teologie si Asistenta Sociala. Protocolul este incheiat in data de 24.11.2010. Convenţia 

este încheiata pentru anul universitar 2010 - 2011.    

  Conform atribuţiilor biroului s-a realizat coordonarea, îndrumarea şi sprijinirea 

autoritaţilor publice locale privind înfiinţarea structurilor organizatorice în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului şi asistenţei sociale. 

      Compartimentul monitorizare şi relaţii publice  a întocmit la solicitarea conducerii 

şi a altor instituţii, statistici şi rapoarte de evaluare a activităţii desfăşurate de 

D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, pe baza informaţiilor stocate în baza de date şi a centralizat şi 

sintetizat toate informaţiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al 

instituţiei. Astfel au fost întocmite: Fişele lunare şi trimestriale de raportare a activităţii 

DGASPC; Rapoarte trimestiale, semestriale şi anuale referitoare la Planul Naţional 

Prevenire Abandon la nivel judeţean; Rapoarte de activitate ale instituţiei, sinteze, 

rapoarte incluziune socială, precum şi alte situaţii statistice privind asistenţa socială la 

nivelul judeţului. 

    S-au înregistrat şi s-au introdus permanent în baza de date Child Welfare Monitoring 

and Tracking Information System şi în fişa de monitorizare a copilului, 2211  hotărâri 

emise de Comisia pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa, 345 dispoziţii emise de 

directorul executiv al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa şi 521 sentinţe emise de instanţele 

judecătoreşti, precum şi actualizarea altor date referitoare la copiii care beneficiază de o 

măsură de protecţie specială . 

    S-a asigurat, la cerere, consultanţă de specialitate  privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, în condiţiile impuse de 

legislaţia în vigoare pentru 471 petenţi şi s-a colaborat cu alte instituţii responsabile 

(primării, poliţie, etc.) pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi.  

      În ceea ce priveşte relaţia cu mass-media, în anul 2010 au fost organizate 2 conferinţe 

de presă, au fost transmise 14 comunicate de presă şi 1 drept la replică.  

     S-au monitorizat şi arhivat  39 de articole de presă apărute în presa scrisă şi 34 apariţii 

la televiziunile locale şi naţionale, referitoare la activitatea D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa în 

anul 2010. 

     S-a asigurat exercitarea dreptului cetăţenilor de a se adresa verbal sau în scris, prin 

audienţe, petiţii, reclamaţii precum şi sesizări verbale directe sau telefonice. Conform 

Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost întocmit 

Buletinul Informativ Anual afişat la sediul instituţiei, ce conţine informaţiile de interes 
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public comunicate din oficiu şi s-au actualizat în permanenţă informaţiile de pe site-ul 

instituţiei. 

     Au fost organizate şi s-a participat la audienţele conducerii instituţiei, fiind soluţionate  

solicitările a 45 persoane. 

   S-a asigurat evidenţa şi urmărirea soluţionării petiţiilor conform Ordonanţei  nr.  

27/2002. Astfel, în anul 2010, au fost înregistrate şi repartizate compartimentelor 

competente, sau reţinute spre soluţionare, un număr de 286 petiţii şi s-a urmărit 

respectarea termenelor în care trebuiau emise răspunsurile de către compartimentele de 

specialitate. 

   Compartimentul monitorizare şi relaţii publice a contribuit la organizarea evenimentelor 

de promovare a acţiunilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa (spectacole, concursuri, 

serbări, vizite, etc.), şi anume:  simpozion şi alte acţiuni «Ziua internaţională a familiei» 

15 mai 2010, serbări şi alte acţiuni «Ziua internaţională a copilului» 1 iunie 2010,  

participare alături de alte instituţii din judeţ la marşul dedicat Zilei Internaţionale 

împotriva violenţei asupra femeii- 25 noiembrie 2010, seminar dedicat Zilei 

Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi „Persoana cu handicap- membru activ al 

comunităţii‖ 3 decembrie 2010, acţiuni şi serbări prilejuite de Sărbătorile de Paşte şi 

Crăciun. În perioada 16 septembrie 2010- 15 octombrie 2010, DGASPC Dâmboviţa a 

participat la „Olimpiada Copiilor pentru Viitor‖, concurs organizat de MMFPS, unde 

copiii aflaţi la asistent maternal profesionist au obţinut menţiuni. O altă acţiune a 

instituţiei a fost în perioada sărbătorilor de iarnă, când  la căsuţa din ― Orăşelul lui Moş 

Crăciun― a fost organizată o expoziţie cu vânzare cu produse confecţionate de beneficiari, 

unde au fost susţinute şi momente artistice. 

   În cadrul compartimentului s-a realizat evidenţa corespondenţei repartizate şi s-a 

efectuat transmiterea a 2101 adrese către compartimentele din cadrul DGASPC 

Dâmboviţa în funcţie de rezoluţia conducerii, s-au remis 41 adrese către instituţiile 

competente şi s-au înregistrat  34216 documente interne.  

     În anul 2010, compartimentul a preluat activitatea de transmitere a corespondenţei 

instituţiei, fiind expediate 5197 adrese. 

       Serviciul resurse umane a gestionat pe parcursul anului 2010 resursele umane, de la 

recrutarea personalului până la încetarea raporturilor de muncă/serviciu, din cadrul  

D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa,  ţinând evidenţa acestora pe categorii de personal. Referitor la 

numărul de salariaţi, la sfârşitul anului 2010, conform structurii organizatorice, erau 1148 

posturi, din care 836 erau ocupate. Din totalul de 836 posturi ocupate, 171 sunt de 

funcţionari publici şi 665 personal contractual (din care 380 Asistenţi Maternali 

Profesionişti). 

      Conform HCJ 68/2010, s-a procedat la reorganizarea instituţiei, astfel încât, începând 

cu 01.06.2010, a intrat în vigoare un alt ROF, un alt stat de funcţii, o altă organigramă, iar 

prin HCJ 174/2010, au survenit alte modificări începând cu 01.08.2010. Prin HCJ 

255/26.11.2010, se aprobă din nou, modificarea ROF, organigramă, stat de funcţii, 

începând cu 01.01.2011. 

   A fost elaborat ROF al instituţiei, actualizat la fiecare modificare a structurii 

organizatorice, prin care au fost stabilite atribuţii pentru directorii instituţiei, Colegiul 

director şi structurile din cadrul instituţiei.  

    Compartimentul informatică a asigurat asistenţă de specialitate (supraveghere lucrări 

existente, soft, funcţionalitate echipamente) pentru toate compartimentele  D.G.A.S.P.C. 

Dâmboviţa şi actualizarea zilnică a aplicaţiei de soft legislativ – Legis. S-a realizat  plata 

prestaţiilor sociale prin aplicaţia SENSITIVE, precum şi administrarea programului de  
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contabilitate SICO. Au fost predate lunar Serviciului Financiar, liste cu asistenţii 

maternali – alocaţie de hrană, cazarmament şi echipament pentru copiii aflaţi la AMP. S-a 

realizat scanarea/prelucrarea declaraţiilor de avere/interese. 

    Compartimentul sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă  a 

efectuat instructajul şi instruirea şefilor de compartimente şi servicii din cadrul instituţiei 

pe linie de protecţie a muncii şi instructajul la locul de muncă privind situaţiile de 

urgenţă. Pe tot parcursul anului a fost urmarită starea de sănătate a salariaţilor şi au fost 

vizate şi înregistrate 408 certificate medicale ale angajaţilor. 

    În anul 2010,  unitatea a fost controlată de către reprezentanţi ai I.S.U. Dâmboviţa 

«Basarabi I», cu privire la activitatea şi modul de organizare în domeniul situaţiilor de 

urgenţă,  iar rezultatele au fost pozitive. 

    A fost reorganizată şi actualizată întreaga activitate de apărare împotriva incendiilor 

(afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, a planurilor de protecţie 

specifice, montarea de indicatoare, întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare, etc.). A 

fost întocmit Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, Regulamentul SSU şi Planul de 

evacuare al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa  în situaţii de urgenţă civilă generate de dezastre. 

 

 

  III. Activităţile  de ordin  administrativ, financiar, logistică şi control ale instituţiei 

au fost realizate prin: 

      Biroul Patrimoniu şi achiziţii publice a elaborat programul anual de investiţii 

publice şi achiziţii al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa. S-au întocmit documentaţii şi s-au 

organizat procedurile de achiziţii publice de produse din cadrul DGASPC Dâmboviţa şi 

Proiect PHARE şi s-au încheiat 6 contracte de furnizare de produse prin procedura de 

cerere de oferte. S-au organizat achiziţiile publice de servicii, finalizate cu încheierea 

contractelor de prestări servicii. S-a efectuat inventarierea elementelor patrimoniale din 

cadrul instituţiei şi s-au întocmit ordonanţările cheltuielilor cu utilităţile (gaze, apă, 

energie electrică, gunoi), pază, convorbiri telefonice, reparaţii curente şi cheltuieli de 

capital.   

   Serviciul Financiar  a efectuat plăţi pe baza documentelor justificative şi a 

ordonanţărilor de plată, încasări şi plăţi prin contul cu destinaţie specială. S-a ţinut 

evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi  a  

creditelor bugetare deschise de Consiliul Judeţean Dâmboviţa pe tipuri de cheltuieli: 

personal, bunuri şi servicii, ajutoare sociale, transferuri de capital şi a asigurat plata 

drepturilor salariale pentru personal. Serviciul a ţinut evidenţa analitică a creditorilor şi a 

altor creanţe în legătură cu personalul şi a altor datorii şi a întocmit lunar balanţele  

analitice. 

    Serviciul Buget - Contabilitate a organizat şi condus evidenţa contabilă a 

operaţiunilor patrimoniale la nivelul instituţiei şi unităţilor subordonate, a evidenţei 

contabile analitice a activelor fixe, a bunurilor materiale pe gestiuni, grupate dupa natura 

lor  şi a întocmit lunar  balanţele analitice. S-au elaborarat proiectele de bugete ale 

instituţiei pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate bugetare pe baza 

propunerilor întocmite de compartimentele de specialitate ale instituţiei şi a indicatorilor 

de plan şi s-au întocmit propunerile de rectificare a bugetelor în cursul anului. 
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 Bugetul derulat în anul 2010 a fost următorul:                                                                                                                      

— RON —      

SUBCAPITOLUL BUGET FINANTARE PLATI SOLD 

Subcapitolul 68.02.05 

Asistenta sociala in caz de 

invaliditate. 

Total din care: 

46.104.000 46.082.555 46.051.870 30.685 

Asistenta sociala 46.104.000 46.082.555 46.051.870 30.685 

Subcapitolul 68.02.06 

Asistenta sociala pentru 

familie si copii. 

Total din care: 

20.562.000 20.210.000 20.147.273 62.727 

Cheltuieli de personal 14.575.000 14.431.000 14.373.499 57.501 

Bunuri si servicii 2.525.000 2.317.000 2.316.139 861 

Alte transferuri – – – – 

Asistenta sociala 3.462.000 3.462.000 3.457.635 4.365 

Cheltuieli de capital – – – – 

Restituire finantare ani 

precedenti 
– – – (–) 65.661 

Subcapitolul 68.02.50 

Alte actiuni privind 

asistenta sociala. 

Total din care: 

2.938.000 2.825.000 2.793.912 31.088 

Cheltuieli de personal 1.800.000 1.800.000 1.779.688 20.312 

Bunuri si servicii 1.128.000 1.015.000 1.004.572 10.428 

Asistenta sociala 10.000 10.000 9.652 348 

     

    Compartimentul de Audit Public Intern a elaborat conform atribuţiilor 

compartimentului, raportul privind activitatea de audit public intern desfăşurată în anul 

2010, referitoare la nivelul de implementare a recomandărilor formulate, a rezultatelor 

obţinute în urma auditării activităţilor prevăzute în Planul de audit public intern, a 

contribuţiei acestei structuri la realizarea obiectivelor instituţiei.  

     În cursul anului 2010, au fost aplicate următoarele documente: Normele proprii 

privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul DGASPC Damboviţa, care 

au fost actualizate, Carta auditului public intern din cadrul D.G.A.S.P.C. Dambovita,  
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Codul de conduită etică a auditorului intern din cadrul Directiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, Normele proprii privind exercitarea activităţii de consiliere 

desfăşurată de auditorii interni din cadrul instituţiei, Ghidul procedurilor de control intern 

în cadrul structurii de audit public intern, documente care au stat la baza derulării 

misiunilor de audit public intern. 

   În cursul anului 2010, s-au efectuat 6 misiuni de audit public intern şi au fost întocmite, 

respectându-se prevederile legale şi termenele legale, Planul strategic pentru perioada 

2011-2013 şi Planul anual pentru 2011. 

 

   

SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ÎN ANUL 2010 DIN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE 

 

     Importanţa deosebită a domeniului social, asigurarea de  servicii sociale la standarde 

europene impun asigurarea de fonduri atat din surse proprii cât şi prin atragerea de 

fonduri din diferite surse prin depunerea de proiecte. În acest sens specialiştii din cadrul 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului au depus documentaţii pentru obţinerea finanţării pentru proiecte pe diverse 

linii de finaţare atât din fonduri structurale (POR, PO DCA) cât si din surse ale 

Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau Ministerului Mediului.  

 

I.  PROGRAM OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2007-2013 

AXA PRIORITARĂ:   3 – „Îmbunataţirea infrastructurii sociale” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ 

dezvoltarea  si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

1. Denumire proiect: Modernizare spaţii existente si extindere construcţie parter 

„CENTRU SOCIAL GĂEŞTI” 

LUCRARI: a.  lucrari de interventie la cladirea existenta (parter si etajul 1); 

b.  lucrari de extindere – corp 1 – sala de mese 60 locuri si bucatarie   aferenta; 

c.  lucrari de extindere cu spalatorie, calcatorie si uscatorie. 

CAPACITATE: 60 beneficiari 

DEVIZ GENERAL:  2.940.601 lei fara TVA   (824.582 euro -  curs 4.2368 – 21 iulie 

2009) 

DATA DEPUNERII PROIECTULUI:  Nr. 289/14.01.2010 

STADIUL : Analiza proiectului tehnic 

2. Denumire proiect: „ Modernizare, reabilitare, extindere cladire principala si anexe 

pentru CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL DE RESURSE SI SERVICII 

PENTRU ADULTI CU HANDICAP”  

Centrul social multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap va 

avea în componenţă pe lângă compartimentele existente si doua noi servicii specializate 

pentru adultii cu handicap din judetul Dambovita:       

 Centrul de consiliere şi sprijin pentru integrare socială a persoanelor cu boli 

psihice 

 Serviciul  de recuperare şi reabilitare neuromotorie pentru persoane cu 

handicap 

LUCRĂRI: 

a. lucrări de intervenţie –reabilitare, modernizare, consolidare asupra celor 3 

corpuri de cladire( parter) aflate in curtea Complexului; 
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b. lucrări de reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Corp 1 (cu hol 

receptie si  lift pentru persoane cu handicap). 

CAPACITATE la sfârşitul perioadei de implementare: 

- 40 persoane/an în Centrul de consiliere si sprijin pentru integrare sociala a 

persoanelor cu boli psihice 

- 200 persoane/an in Serviciul  de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru 

persoane cu handicap 

DEVIZ GENERAL: 2.949.578 lei fara TVA  (847.816 euro – curs 4.1269 – 24 februarie 

2010) 

DATA DEPUNERII PROIECTULUI: Nr. 350/26.05.2010 

STADIUL : Analiza proiectului tehnic 

 Centrul de consiliere si sprijin pentru integrare socială a persoanelor cu boli 

psihice, se va adresa adultilor cu handicap, din judetul Dambovita, care sufera de 

boli psihice - si au nevoie de servicii specifice  care sa diminueze riscul excluziunii 

si marginalizarii sociale.  

 Serviciul de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu 

handicap va oferi servicii specializate de recuperare neuromotorie pentru persoane 

adulte cu handicap care domiciliaza in judetul Dambovita sau sunt institutionalizate 

in institutii de tip rezidential din judet, si care au nevoie de astfel de servicii in 

vederea realizarii programelor individuale de reabilitare si integrare sociala 

elaborate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.    

    

3. Denumire proiect: „Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Sociale 

Casa Soarelui” 

 

Complexul de servicii comunitare va cuprinde, pe lângă serviciile oferite în prezent 

prin centrele sociale existente  (Serviciul de integrare si reintegrare a copiilor de la 

asistent maternal profesionist in familie, Centrul maternal, Centrul de primire in regim 

de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat) şi un nou tip de servicii sociale 

prin Centrul de recuperare, socializare si consiliere a copilului cu dizabilităţi destinat 

copiilor cu autism şi sindrom Down din judeţul Dâmboviţa: 

LUCRARI: 

a. Reparatii ale finisajelor interioare deteriorate; 

b. Inlocuirea centralelor termice cu un sistem de centrale termice 

performate ce au capacitatea de incalzire atat a constructiei 

existente cat si a extinderii propuse; 

c. Realizare termosistem fatade + tencuiala decorativa; 

d. Recompartimentari interioare minimale pentru a satisface 

fluxurile de persoane; 

e. Extinderea  – constructie noua P+2  pentru noul tip de servicii 

 

CAPACITATE : 30 noi beneficiari (cu autism si sindrom DOWN) 

DEVIZ GENERAL: 2.912.001 lei fara TVA (828.507 euro – curs 4.1713 la data 

05.05.2010) 

DATA DEPUNERII PROIECTULUI: Nr. 414/05.08.2010 

STADIUL : Proces de verificare a cererii de finanţare 
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 III.  „CASA VERDE” - PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR 

DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ, INCLUSIV 

ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE 

 

     Proiectele depuse de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru obiective aflate în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, respectiv 

Centrul de asistenţă şi îngrijire Pucioasa (311.400 lei) şi Centrul de servicii 

comunitare Gura Ocniţei (115.128 lei)  au fost aprobate în cadrul şedinţei Consiliului de 

Administraţie al Agentiei Fondului de Mediu (AFM) din data de 22 iulie 2010, în cadrul 

Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, ori alte sisteme care 

conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. 

     La sfârşitul anului 2010, pentru ambele centre ne aflam în stadiul demarării 

procedurilor de licitaţie pentru desemnarea agentului economic care va efectua efectiv 

montarea echipamentelor, panourilor solare. 

 

 

 SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE 

FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT 

 

Subproiect: Servicii sociale de tipul „Centrelor de zi” 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a asigurat 

consultanţă şi îndrumare metodologică consiliilor locale care au depus la Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale documentaţii de solicitare a finanţării în cadrul 

proiectului „Servicii Comunitare de Prevenire a Separării Copilului de Familia sa şi 

Instruirea Personalului Aferent” 

 

Au fost depuse proiecte de către: 

- Primăria orasului Racari – constructie noua 

- Primăria orasului Titu – constructie noua 

- Primăria comunei Poiana – reabilitare constructie existenta 

- Primăria comunei Pietrari – reabilitare constructie existenta 

- Primăria comunei Dragodana – reabilitare constructie existenta 

- Primăria comunei Darmanesti – reabilitare constructie existenta 

- Primăria comunei Valea Lunga  – reabilitare constructie existenta 

BUGET PROIECT: 80.000 euro (fara TVA)/ proiect 

DATA DEPUNERII PROIECTELOR: 31.03.2010 

STADIUL PROIECTELOR: a fost efectuată evaluarea de teren. 

 

 

                                           

                                       DIRECTOR GENERAL, 

ing. Cristiana Bucur 

 

 

 

       Întocmit, 

cons. Cerasela Gurgu                               

 


