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  RAPORT DE ACTIVITATE  

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI  DÂMBOVIŢA  

ANUL 2011 
                 
 

       În anul 2011, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Dâmboviţa s-a reorganizat, în vederea creşterii performanţei serviciilor sociale, conform 

HCJ Dâmboviţa nr. 255/26.11.2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi Organigrama DGASPC Dâmboviţa.   

       Instituţia a derulat în anul 2011 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: 

    Centrul de orientare şi formare profesională şi de pregătire pentru viaţă 

independentă a realizat consilierea a 1031 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, 137(13%) au optat pentru angajarea unui 

asistent personal şi 894 au optat pentru primire indemnizaţie de îngrijire de la primăria de 

domiciliu.   

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

gratuite a rovinietelor pentru autoturismele proprietate personală. Astfel, 74 persoane au 

primit aprobare pentru scutire de plată a tarifului de utilizare a drumurilor naţionale, 27 

pentru autoturisme adaptate handicapului, conduse de persoane cu handicap şi 47 pentru 

autoturisme deţinute de îngrijitorii persoanelor cu handicap.  

     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 97 

persoane adulte în dificultate (12 solicitări de la DGASPC de la sectoarele din Bucureşti, 7 

de la Spitalul Judeţean Dâmboviţa, 25 solicitări de furnizare de servicii în sistem 

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

munca păstrată, consilierea şi medierea angajării pentru 339 persoane cu handicap. Dintre 

acestea, 34 persoane au primit certificate de orientare profesională, 28 au fost îndrumate 

către diverse forme de continuare a studiilor organizate de Universitatea Valahia din 

Târgovişte, 48 au fost îndrumate pentru medierea angajării prin Fundaţia Dezvoltarea 

Popoarelor, 36 persoane au fost incluse într-un program propriu de consiliere şi mediere a 

angajării, prin care 4 persoane cu handicap au fost înscrise la cursuri de calificare (operator 

PC, lucrător comerţ, bucătar, etc.), 5 au fost angajate, iar 1 persoană s-a autorizat ca PF. 

      În anul 2011 s-au organizat în 7 localităţi: Răcari, Potlogi, Şotânga, Titu, Lunguleţu, 

Odobeşti, Nucet, cursuri de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

având ca tematică modulul Sprijinirea integrării socio-familiale a persoanei cu handicap 

grav la care au participat 135 asistenţi personali şi au fost eliberate 113 (89%) certificate de 

absolvire recunoscute de MMFPS şi CNFPA.   

      Cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor cu handicap- 3 decembrie, a fost organizat 

un simpozion cu tema “Oportunităţi şi bariere în angajarea persoanelor cu handicap“, la 

care au participat parteneri sociali implicaţi în pregătirea şi angajarea persoanelor cu 

handicap (AJOFM Dâmboviţa, Universitatea Valahia, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, 

DAS Tâtgovişte, SC Sun Garden, etc). 

       Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte, a efectuat 

evaluarea/reevaluarea dosarelor persoanelor solicitante, verificarea documentelor şi 

programarea acestora pentru pentru a se prezenta la Comisia de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Dambovita. În anul 2011 au fost evaluate 4941  de persoane la sediu si 

140 de persoane nedeplasabile la domiciliu. Evaluarea vocaţională şi abilităţilor 

profesionale şi sociale în vederea eliberării de certificate de orientare profesională pentru 

persoanele cu handicap cu capacitate de muncă păstrată s-a realizat pentru 32 persoane, iar 

evaluarea medico-psihosocială a persoanelor cu handicap în vederea recomandării de 

măsuri de protecţie pentru acestea, respectiv furnizarea de servicii în centre specializate 

rezidenţiale sau centre de zi s-a realizat pentru 34 persoane. 

      Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,                        

a asigurat lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap.Astfel, în anul 2011 au fost redactate 5064 certificate de încadrare în grad de 

handicap, din care 3750 revizuiri şi 1314 dosare noi. Din totalul acestora, au fost contestate 

de către beneficiari 481 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 pentru persoanele cu handicap a asigurat asistenţă de 

specialitate 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 2011, numărul persoanelor cu handicap aflate în plată a fost de 13855. Dintre 

aceştia, 12692 sunt adulţi şi 1163 sunt copii. 

    Sumele alocate, au acoperit plata drepturilor (44.319.463,99 lei) în urmatoarea 

componenţă: 

-indemnizaţii lunare  :                                                        26.300.498,00  lei                      

-buget complementar  :                                                      12.812.515,00   lei                   

-alocaţie de hrană :                                                                    27.060,00  lei                              

-indemnizaţie însoţitor   :                                                      4.718.142,00 lei 

-taxe poştale pentru transmiterea drepturilor                           421.711.77 lei 

                                       TOTAL CHELTUIELI            44.279.926.77  lei 
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      Au fost soluţionate 945 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 276 persoane cu handicap şi s-au 

repartizat către persoanele cu handicap un numar de 26773 bilete calatorie (auto 15012 şi 

CFR 11761) pentru care s-a achitat suma de 382.631,20 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 126.006,76 lei, ce a reprezentat plata 

pe tot parcursul anului 2011 a dobânzilor bancare pentru creditele utilizate de persoanele 

cu handicap (57 persoane cu handicap ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       În afară de cele 13855 persoane cu handicap neinstituţionalizate (12692 adulţi şi 1163 

copii), care beneficiază de prestaţii, 440 beneficiază de măsură de protecţie specială  (259 

adulţi şi 181 copii). 

     Centrul de informare şi consiliere pentru persoane adulte în dificultate 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 

dispoziţiilor de furnizare/încetare/prelungire a serviciilor sociale în centre rezidentiale din 

structura DGASPC D-ţa. Evaluarea, la domiciliu, a 143 persoane adulte cu handicap si 

persoane varstnice, aflate in dificultate si intocmirea  evaluarii initiale. 

    S-a realizat colaborarea cu serviciile specializate ale primariilor din judeţ în scopul 

responsabilizării comunităţilor locale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

      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: 
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     1. Serviciul Locuinţe Protejate - a oferit în anul 2011 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 35 

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

anului au fost admişi în centru 2 beneficiari şi a fost revocată măsura pentru 2 beneficiari. 

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

locala şi 7 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.      

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

   1.  Serviciul de locuinţe protejate - a asigurat pe parcursul anului 2011 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. În anul 2011 au fost admişi 4 benficiari, iar pentru 2 

a încetat măsura de protecţie; 

   2. Centrul de zi pentru persoane cu handicap - a oferit în anul 2011 servicii alternative 

la instituţionalizare pentru 20 beneficiari (9 persoane cu handicap din comunitate şi 12 

beneficiari ai Locuinţelor Protejate).  

     În cursul anului 2011  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 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 2011 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 -23 beneficiari. 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. Pe parcursul anului au fost admişi în centru 12 beneficiari, iar pentru 12  

beneficiari a încetat măsura de protecţie în cadrul centrului. 

      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 2011 au fost evaluaţi şi reevaluaţi din punct de vedere socio medical 

un număr de 72 beneficiari având în vedere respectarea planului individualizat de 

intervenţie precum şi implementarea legislaţiei în vigoare. Activitatea serviciului medical 

pe parcursul anului 2011, s-a axat pe determinarea nevoilor de îngrijire generală de 
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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. Pe parcursul anului au fost admişi în centru 13 beneficiari, iar pentru 17  

beneficiari a încetat măsura de protecţie în cadrul centrului. 

     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: 

 

     Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat- Telefonul copilului  

a efectuat în anul 2011 un număr de 460 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa ca urmare a 

sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare. 

      În urma a 102 deplasări au fost preluaţi în regim de urgenţă un număr de 148 copii (75 

băieţi şi 73 fete), care au fost plasaţi după cum urmează: 56 copii la asistenţi maternali 

profesionişti, 54 copii la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul străzii, 

abuzat, neglijat şi exploatat Târgovişte, 2 copii la Complexul de Servicii Sociale Casa 

Soarelui- Centrul Maternal, 2 copii la Complexul de Servicii Sociale Găeşti- Centrul de 

primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap şi 34 copii au fost plasaţi în familia 

extinsă. Din totalul de 148 copii, 24 copii (9 fete şi 15 băieţi) au fost preluaţi pe baza a 11 

Ordonanţe Preşedinţiale, iar 124 copii (60 băieţi şi 64 fete) au fost preluaţi pe baza 

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

     În urma a 358 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, Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi 

exploatării 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 914 apeluri din care 500 au fost mute sau greşite, iar pentru 414 s-au întocmit 

fişe de convorbire telefonică. 

     În cursul anului 2011, ca urmare a sesizărilor scrise din partea Spitalelor Târgovişte, 

Pucioasa, Titu, Moreni şi Găeşti, au fost preluaţi în regim de urgenţă un număr de 36 copii 

părăsiţi în spital (17 fete şi 19 băieţi); pentru 33 copii s-a dispus plasamentul în regim de 

urgenţă la asistenţi maternali profesionişti, iar pentru 3 copii 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. 

     S-au întocmit adrese catre Primăriile din judeţul Dâmboviţa, pentru 174 mame minore, 

în   vederea monitorizării situaţiei cuplului mamă-copil.      

    Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării a realizat consilierea 

psihologică în anul 2011 pentru un numar de 96 copii, pentru care nu s-a impus preluarea 

în regim de urgenţă, pentru care s-au întocmit rapoarte de evaluare. Dintre acestea,  au fost 

10 cazuri de abuz fizic, 13 abuz emoţional, 7 cazuri de abuz sexual, 10 trafic, 6 repatrieri, 1 

exploatare prin muncă, 1 exploatare sexuală şi 48 cazuri de neglijare. 

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

întocmirea situaţiilor privind beneficiarii serviciului. 

      S-a colaborat cu Secţia Psihiatrie Pedriatică din cadrul Spitalului Judeţean Târgovişte 

prin referirea cazurilor care necesită psihoterapie de specialitate şi intervenţie medicală de 

specialitate. 
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      S-a colaborat cu ANITP Centrul Regional Ploieşti în scopul soluţionării cazurilor 

privind persoane adulte traficate, domiciliate pe raza judeţului Dâmboviţa, precum şi 

participarea la întrunirile periodice ale echipei intersectoriale judeţene pe linia prevenirii şi 

combaterii traficului de persoane. 

    Centrul de recuperare pentru copii cu handicap- Echipa mobilă a fost înfiinţat în 

cadrul proiectului Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale «Creşterea capacităţii 

autorităţilor publice locale din Romania în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în 

cadrul propriilor familii ». Începând cu luna august 2011 au beneficiat de serviciile echipei 

mobile 18 copii  cu dizabilităţi aflaţi în familie, pentru care s-au întocmit 115 fişe de 

intervenţie în urma activităţii specialiştilor echipei (kinetoterapeut, medic, psiholog, 

logoped, asistent social). În urma intervenţiei echipei mobile a fost schimbată încadrarea în 

grad de handicap pentru un copil, iar la ceilalţi s-a înregistrat o ameliorare a stării de 

sănătate.  

     Au fost popularizate serviciile Echipei mobile cu dizabilităţi în comunitate, fiind 

distribuite materiale informative primăriilor din judeţ. 

    Serviciul management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti a desfăşurat 

cursuri AMP pentru 38  solicitanţi şi evaluarea anuală a activităţii a 226 AMP. Reînnoirea 

atestatatului AMP s-a realizat în 111 cazuri, iar eliberare atestat AMP, pentru 16 cazuri. S-

au organizat întâlniri de  lucru cu 357 de asistenţi maternali profesionişti şi reevaluare 

lunară a activităţii AMP pentru 357 cazuri/lună.  

    Serviciul management de caz pentru copii cuprinde toţi managerii  de caz desemnaţi 

pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială şi 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. 

     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.      

     Serviciul adopţii a realizat informarea privind procedura adopţiei interne pentru 65 

familii şi a organizat cursuri de pregătire în vederea formării abilităţilor parentale pentru 41 

familii în cadrul a 15 sesiuni, în urma cărora a fost eliberat atestatul de familie potenţial 

adoptatoare. 

     S-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 82 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 2011 s-au realizat 36 

încredinţări în vederea adopţiei şi s-au întocmit 180 rapoarte bilunare privind evoluţia 

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

încuviinţările de adopţie naţională, s-au realizat 39 pe parcursul anului. Evaluarea 

postadopţiilor naţionale s-a realizat prin întocmirea a 406  rapoarte trimestriale. 

     Corespondenţa cu Oficiul Român de Adopţii s-a realizat prin transmiterea a 41 atestate 

ale familiilor adoptatoare, a 70 hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de deschidere 

a procedurii de adopţie naţionala, a 32 hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de 

încredinţare în vederea adopţiei, pe o perioada de 90 de zile şi a 39 hotărâri judecătoreşti de 

încuviinţare a adopţiei naţionale. 
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     Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului  

    Pe parcursul anului 2011, în cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru 

Protecţia Copilului s-au întocmit şi înregistrat 2354 citaţii pentru cele 125 şedinţe 

organizate de către compartiment şi s-au tehnoredactat 1418 Certificate de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap, 220 Certificate de orientare şcolară, 355 Hotărâri CPC 

Dâmboviţa din cadrul Serviciilor DGASPC Dâmboviţa şi 16 solicitări de avize în vederea 

plasamentului copilului la centre/persoane din alte judeţe. S-au întocmit3247 adrese de 

înaintare către persoane, primării, instituţii privind documentele emise şi s-au efectuat, 

împreună cu membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului, 54 deplasări la domiciliile 

asistenţilor maternali profesionişti. 

     Serviciul evaluare complexă a copilului a reevaluat şi evaluat în anul 2011 un număr 

de 1524 cazuri. Dintre acestea, 831 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 278 handicap 

accentuat, 319 handicap mediu şi 2 handicap uşor, iar 94 cazuri nu s-au încadrat în grad de 

handicap. 

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

un număr de 150 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.  

     Centrul de consiliere pentru părinţi şi copiii care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială a realizat 55 de reintegrari ale copiilor care beneficiază de o masură de 

protecţie specială în familiile naturale. Au avut loc 24 de găzduiri in familia naturală a 

copiilor care benficiază de măsură de protecţie specială. Au fost întocmite fişe trimestriale 

de evaluare a nevoilor (evaluarea familiei naturale/lărgite şi evaluarea psihologică) pentru 

copiii care beneficiază de o masură de protecţie specială. 
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      Au fost întocmite 680 rapoarte de consiliere psiho-sociala pentru beneficiarii 

serviciului  şi au fost efectuate 530 anchete sociale la domiciliul familiilor naturale ale 

copiilor aflaţi în atenţia CCPC. S-au întocmit 180 rapoarte de consiliere psihologică pentru 

copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială. 

      Au fost întocmite 516 adrese către autorităţile publice locale de la domiciliul familiilor 

beneficiare. 

       S-au desfăşurat vizite lunare între copil-familie-persoană, fiind supervizate 1120 vizite 

între părinţi şi copiii aflaţi la A.M.P.  

     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 

    La sfârşitul anului 2011, în cadrul complexului se aflau 83 beneficiari (37 în cadrul 

Centrului rezidenţial pentru copii-apartamente, 41 în cadrul Centrului rezidenţial pentru 

copii cu dizabilităţi-apartamente, 4 în cadrul Centrului  de tranzit şi 1 în cadrul Centrului 

respiro). Pentru toţi beneficiarii 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.  

      S-a urmărit cu prioritate refacerea, menţinerea şi consolidarea relaţiilor beneficiarilor 

cu familia de origine/extinsă şi identificarea oportunităţilor de reintegrare familială; s-a 

realizat medierea relaţiilor beneficiar-familie şi responsabilizarea aparţinătorului faţă de 

beneficiar, prin activitati de consiliere a beneficiarului şi a aparţinătorului;  

     Copiii şi tinerii au fost repartizaţi în 12 module de tip familal- apartamente, principalul 

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

anului 2011 au fost realizate un numar de 6  revocari pentru tineri peste 18 ani, reintegraţi 

socio-profesional, 18 reintegrări în familie, 4 transferaţi în centre pentru adulţi cu handicap 

şi 4 în alte centre pentru copii, dar au fost şi 25  admiteri în cadrul complexului.  

     Un număr de  20 beneficiari au participat la tabere de vara la mare prin programele 

pentru persoane cu handicap derulate de Directia Judeteana pentru Tineret si in baza 

parteneriatului incheiat cu Arhiepiscopia Tomisului.; 

    În cadrul Complexul de Servicii Sociale Târgovişte „Floare de Colţ”, în prezent se află 

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

     În urma continuării parteneriatului public-privat încheiat între DGASPC Dâmboviţa şi 

Asociaţia “ProVita 2003“, în prezent 38 copii/tineri beneficiază de serviciile oferite de 

fundaţie, conform standardelor. 

     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 58 beneficiari pe parcursul anului 2011. 

Activităţile centrului au urmărit atingerea obiectivului centrului, şi anume 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 2011, 7 copii au 

fost reintegraţi în familia naturală, 13 copii au fost plasaţi la asistent maternal profesionist, 

4 copii plasaţi la o persoană/familie şi 32 copii au fost plasaţi în alte centre de servicii 

sociale. 
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    2. Centrul Maternal a înregistrat un număr de  27 cereri/sesizări de găzduire, din care 

19 cupluri mamă/copil (19 mame/23 copii) şi 6 gravide au beneficiat de serviciile centrului.  

În urma întocmirii Programului personalizat de intervenţie pentru fiecare cuplu mamă –

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, 8 cupluri mamă/copil s-au reîntors în familia naturală 

sau lărgită şi s-a realizat monitorizarea post-reintegrare a acestora. Din cei 23 copii care au 

fost beneficiari ai centrului, pentru 1 s-a instituit măsură de plasament la A.M.P.  

      În cadrul Centrului maternal se organizează ore de educaţie pentru sănătate şi alte 

activităţi cu rezidentele centrului, în cadrul unui program bine stabilit. 

      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 

    Centrul de orientare, supraveghere şi sprijin a reintegrarii copilului care a săvârşit o faptă 

penală şi nu răspunde penal a instrumentat 31 dosare, dintre care au fost stabilite 29 

supravegheri specializate şi 2 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 3 copii, măsura de plasament în 

centru a încetat în cursul anului 2011. 

    Centrul rezidenţial de reabilitare comportamentală, a oferit servicii pentru copiii care 

beneficiază de  o măsură de protecţie specială  stabilită în condiţiile legii ,  ce prezintă un 

comportament deviant, ignorând astfel respectarea normelor morale sau legale, prezentând 

un risc ridicat în asocierea sau săvârşirea de fapte ilegale sau infracţiuni. Pe parcursul 

anului au fost 26 intrări în centru şi 23 încetări măsură de protecţie. 

     Centrul de consiliere pentru familia si copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu 

răspunde  penal a oferit servicii pentru copiii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund 

penal, ce beneficiază în condiţiile legii  de  o măsură de protecţie 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. Oferite servicii în anul 2011 pentru 29 

beneficiari. 

     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:  

     Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi, oferă la data de 31.12.2011  

servicii pentru 26 copii. Pe parcursul anului, numarul lor fluctuând astfel: 1 copil a fost 

transferat în judeţul Giurgiu; 1 copil a fost reintegrat în familie; pentru 19 copii a fost 

modificată măsura de protecţie la Fundatia Carra Bela International din Gaesti, conform 

parteneriatului public-privat încheiat; 1 copil  a plecat la asistent personal, 2 tineri au fost 

transferaţi la CRRN Ţuicani Moreni.  Pe parcursul anului au fost admişi 16 beneficiari în 

cadrul centrului. 

    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever a oferit pe 

parcursul anului servicii pentru 12 copii cu dizabilităţi, numărul  fluctuând astfel: pentru 2 
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copii a fost modificată măsura de protecţie la Fundaţia Carra Bela Internaţional din Găeşti, 

conform parteneriatului public-privat încheiat; 3 copii au fost admişi din Spitalul Judetean 

Targoviste; 2 copii au fost admişi din familie. 

    Toţi beneficiarii au participat la acţiuni cu caracter instructiv-educativ, cât şi la activităţi 

recreative.  

     Un alt centru din subordinea DGASPC Dâmboviţa este Centrul  de recuperare pentru 

victimele violenţei în familie, cu o capacitate de 15 locuri, care a fost înfiinţat ca urmare a 

unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat de DGASPC Dâmboviţa cu Ministerul 

Muncii Familiei si Protecţiei Sociale, în cadrul unui proiect PHARE 2006. 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 82  beneficiari 

(27 adulţi şi 55 copii) pe parcursul anului 2011. Dintre aceştia, 73 beneficiari (23 adulţi şi 

50 copii) au fost reintegraţi în familie şi în comunitate, iar 9  beneficiază în continuare de 

serviciile centrului.  
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     Sintetizând activitatea de protecţie a drepturilor copilului în anul 2011 comparativ cu 

2010 se observă  o  scădere a  numărului copiilor  cu măsură de  protecţie specială. Astfel, 

a începutul anului 2011, 735 copii beneficiau de măsura de protecţie specială plasament la 

asistent maternal profesionist. Pe parcursul anului au fost instituite 102 măsuri de protecţie 

şi au încetat 107 măsuri de protecţie la asistent maternal profesionist. La sfârşitul anului, 

730 copii beneficiază de măsură de protecţie plasament la asistent maternal profesionist, 

din care 86 copii cu handicap. În ceea ce privşste copiii cu măsură de protecţie specială 

plasament familial la ruda/alte persoane numărul acestora a scăzut de la 522 la 487. 

     La începutul anului 2011, 167 copii beneficiau de măsura de protecţie specială de tip 

rezidenţial în cadrul centrelor subordonate DGASPC, iar la sfârşitul anului, 153 copii 

beneficiau de măsură de protecţiede tip rezidenţial în cadrul centrelor subordonate 

DGASPC, din care 74 copii cu handicap. 

      Pentru a exista o continuitate şi complementaritate în furnizarea serviciilor/prestaţiilor 

sociale fumizate de către instituţiile publice şi private din domeniu, existente în unitate a 

administrative teritorială a judeţului este necesară mobilizarea resurselor necesare, 

responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat public-privat eficient în 

vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. Astfel, instituţia noastră a dezvoltat şi 

deyvoltă în continuare parteneriate cu  Asociatia "Provita” Targoviste 2003 şi Fundaţia 

"Cara Bella International", în prezent 59 copii tineri beneficiind de serviciile de tip 

rezidential oferite de aceste ONG-uri.     

     În ceea ce priveşte numărul copiilor preluaţi în regim de urgenţă ca urmare a sesizărilor 

referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare, se  observă o uşoară creştere faţă de 

anul 2010, de la 134 la 148 cazuri şi un număr constant al copiilor părăsiţi în spital, în anul 

2010 fiind tot 36 cazuri. 

     Numărul gravidelor în risc social a crescut uşor în anul 2011 de la 203 la 211, acest 

lucru datorându-se unei mai bune monitorizări din partea Autorităţilor Publice Locale, iar 

numărul mamelor minore a crescut de la 165 cazuri în 2010, la 174 cazuri în 2011.    

   În conformitate cu Planul de măsuri privind prevenirea abandonului copilului de către 

familie pe anul 2011, s-au desfăşurat mai multe activităţi pentru a preveni intrarea în 

sistemul de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon. Astfel, s-a colaborat cu 

Autorităţile Publice Locale de la nivelul judeţului, în vederea acordării serviciilor sociale 

pentru prevenirea separării copilului de familie şi s-au derulat activităţi conform 

protocolului de colaborare (12230/29.04.2009) între DGASPC Dâmboviţa, IPJ Dâmboviţa 

- Serviciul de investigaţii criminale, DPCEP Dâmboviţa, Spitalul judeţean de urgenţă 

Târgoviţte, precum şi celelalte spitale din judeţ, privind colaborarea părţilor în soluţionarea 

situaţiilor copiilor aflaţi în risc de abandon sau părăsire în unităţile sanitare.   

     Începând cu anul 2011, s-au implementat în parteriat cu Fundaţia SERA România 

programe privind « Prevenirea sarcinii nedorite» la nivel judeţean. Astfel, au fost consiliate 

350 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, din care 198 au 

beneficiat de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite. 

    În urma colaborării cu asistenţii sociali/persoane cu atribuţii de asistenţă socială din 

cadrul unităţilor sanitare din judeţ privind sprijinirea gravidei şi mamei în risc de părăsire a 

copilului pentru accesarea serviciilor sociale, numărul copiilor care au fost supuşi riscului 

de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie, a crescut de la 15 la 25 în anul 

2011. 
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    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: 

    Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale, înfiinţat în 2011, a realizat 

coordonarea şi consilierea salariaţilor din CSS Floare de Colţ Târgovişte cu cele 4 servicii 

componente, pentru întocmirea metodologiilor, regulamentelor şi procedurilor de lucru, 

precum şi pentru îmbunătăţirea instrumentelor de lucru.  Ca urmare a acestor acţiuni s-au 

depus cereri în vederea reacreditării celor 4 servicii în luna aprilie 2011 şi au primit 

acreditarile. 

    S- au întocmit documentele, inclusiv formuarul de autoevaluare, în vederea depunerii 

cererii de acreditare pentru Centru de prevenire a abuzului, neglijării şi exploatării 

copilului, precum şi participarea la evaluarea salariaţilor din CSS Floare de Colţ Târgovişte 

cu cele 4 servicii componente. 

     S-a realizat consilierea şi sprijinirea tuturor compartimentelor DGASPC Dambovita in 

vederea intocmrii procedurilor operaţionale şi de sistem, si a celorlalte situaţii necesare 

pentru efectuarea controlului intern conform OMFP nr. 946/2005, precum şi participarea la 

implementarea Proiectului în parteneriat cu CRIPS, UNICEF – ce are ca obiectiv 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar ”Hai la şcoală! ”. Acţiunile au constat în 

deplasări repetate în 5 localităţi din judeţul Dâmboviţa pentru instruirea lucrătorilor sociali 

din cadrul SPAS-urilor. 

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

651 dosare, dupa cum urmează: 4 înregistrare tardivă a naşterii, 7 litigii de muncă, 23 

contestaţii la hotărârile CPC Dâmboviţa, 17 contestaţii la hotarârile CEPH Dâmboviţa, 48 

plasament persoană/familie,  116 sesizări regim urgenţă, 3 redobândiri drepturi părinteşti, 

54 reintegrări în familie, 11 instituire tutelă/încetare tutelă, 8 ordonanţe preşedinţiale, 5 

supraveghere specializată, 7 plasament centru specializat pentru copilul care a săvârşit o 

faptă penală şi nu răspunde penal, 132 înlocuirea măsurii de protecţie, 22 încetări măsură 

de protecţie, 1 încredinţare minor, 193 dosare diverse. S-a realizat avizarea pentru 

conformitate a documentelor instituţiei şi verificarea a 1944 dosare care au fost prezentate 

în şedinţele C.P.C. Dâmboviţa. Biroul juridic-contencios a avizat pentru legalitate 7853 

dispoziţii emise de către directorul general, 218 contracte/convenţii încheiate între 

D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, societati comerciale, fundaţii,  173 contracte de muncă şi 825 

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

compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, precum şi comunicarea sentinţelor 

civile compartimentelor de specialitate. 

       Biroul strategii, programe, proiecte a realizat în anul 2011, încheierea protocoalelor 

de colaborare cu urmatoarele instituţii: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Dambovita; Asociatia Umanitara “Iubire si Camin pentru Copii”;  Asociatia de 

Sprijin a Somerilor Dambovita; Asociatia “Targoviste spre Europa”; Inspectoratul Scolar 

Judetean Dambovita  si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dambovita; 

Scoala Sanitara Postliceala “Christiana” Targoviste; Penitenciarul Margineni; Centrul de 

Reeducare Gaesti; Directia de Sanatate Publica Dambovita; Fundatia de Arte si Meserii 

“Floare Albastra”; 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; Ministerul Transporturilor si InfrastructuriiI si 

Compania Nationala de  Autostrazai si Drumuri Nationale din Romania -  SA; ONG 
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Provita Targoviste; Organizatia Salvati Copiii; Universitatea Valahia din Targoviste; 

Facultatea de Teologie, Specializarea Teologie si Asistenta Sociala; Asociatia Mladita; 

Asociatia Romana pentru Educatie si Dezvoltare; Grupul Scolar Agricol Nucet; Scoala 

Speciala Targoviste; Centrul de  Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog ( C.P. E.C. A.)  

Dambovita; Asociatia “Libertate si Adevar”; Centrul Judetean  de Cultura, Departamentul 

Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale; Fundatia Dezvoltarea Popoarelor- filiala 

Dambovita;  Gradinita cu program prelungit nr. 3 Targoviste; Centrul de resurse pentru 

educatie si dezvoltare ( CRED) care functioneaza in cadrul Gradinitei “ Inocenta” Gaesti; 

Arhiepiscopia Targovistei - sectorul filantropic; Serviciul de probatiune de pe langa 

Tribunalul Dambovita; Scoala Postliceala Sanitara FEG; Fundatia “Padri Somaschi”; 

Gradinita numarul 16 Targoviste; Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Sectorul 1 Bucuresti; Asociatia  Transplantatilor din Romania, Arhiepiscopia 

Tomisului. 

   Organizarea, coordonarea si promovarea activitatii de voluntariat- avand in vedere 

declararea anului  2011, ca Anul European al  voluntariatului, cu focalizare pe actiunile 

privind: - crearea unui mediu propice voluntariatului, prin dezvoltarea infrastructurii pentru 

voluntariat si crearea unor mecanisme de măsurare a dimensiunilor şi impactului 

voluntariatului; ameliorarea calitatii activitatilor de voluntariat prin clarificarea şi 

armonizarea cadrului legislativ referitor la voluntariat în România; recunoasterearea valorii 

activitatii de voluntariat pentru comunitate si individ; creşterea gradului de sensibilizare cu 

privire la valoarea şi importanţa voluntariatului.  

  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, 1933  hotărâri emise de 

Comisia pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa, 358 dispoziţii emise de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa şi 887 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 460 petenţi şi s-a colaborat cu alte instituţii responsabile 

(primării, poliţie, spital, AJPS Dâmboviţa, etc.) pentru a facilita accesul persoanelor la 

aceste drepturi. 

      În ceea ce priveşte relaţia cu mass-media, în anul 2011 au fost organizate 4 conferinţe 

de presă şi au fost transmise 14 comunicate de presă.  

     S-au monitorizat şi arhivat  43 articole de presă apărute în presa scrisă şi 40 apariţii la 

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

2011. 
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     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 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 34 persoane. 

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

27/2002. Astfel, în anul 2011, au fost înregistrate şi repartizate compartimentelor 

competente, sau reţinute spre soluţionare, un număr de 139 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 2011, serbări şi alte acţiuni «Ziua internaţională a copilului» 1 iunie 2011,  participare 

alături de alte instituţii din judeţ la marşul dedicat Zilei Internaţionale împotriva violenţei 

asupra femeii- 25 noiembrie 2011, seminar dedicat Zilei Internaţionale a persoanelor cu 

dizabilităţi cu tema “Oportunităţi şi bariere în angajarea persoanelor cu handicap“ - 3 

decembrie 2011, acţiuni şi serbări prilejuite de Sărbătorile de Paşte şi Crăciun.  

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

transmiterea a 829 adrese către compartimentele din cadrul DGASPC Dâmboviţa în funcţie 

de rezoluţia conducerii, s-au remis 12 adrese către instituţiile competente şi s-au înregistrat  

42640 documente interne.  

     În anul 2011, transmiterea corespondenţei instituţiei prin poştă s-a realizat prin 

expedierea a 11280 plicuri conţinând adrese şi răspunsuri.   

       Serviciul resurse umane a gestionat pe parcursul anului 2011 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 2011, conform structurii organizatorice, erau 1068 

posturi, din care 836 erau ocupate. Din totalul de 800 posturi ocupate, 168 sunt de 

funcţionari publici şi 632 personal contractual (din care 370 Asistenţi Maternali 

Profesionişti). 

      Prin HCJ 255/26.11.2010, s-a procedat la reorganizarea instituţiei, s-a aproat 

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  

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. 

     

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

fost realizate prin: 

      Biroul achiziţii publice a elaborat proiectul de program de investiţii publice şi achiziţii 

al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa. S-au organizat şi desfăşurat achiziţiile directe online din 
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catalogul SEAP, centralizat  pentru toate unităţile subordonate DGASPC Dâmboviţa. S-au 

întocmit documentaţii şi s-au organizat procedurile de achiziţii publice de produse din 

cadrul DGASPC Dâmboviţa 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.  

     Biroul patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă 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 şi 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 388 certificate 

medicale ale angajaţilor. 

    În anul 2011, 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. 

    În această perioadă, unitatea a fost controlată de reprezentanţii Arhivelor Naţionale 

Dâmboviţa, cu privire la activitatea de arhivare, recomandările fiind soluţionate. Astfel, s-

au amenajat şi dotat cu rafturi conform normativelor în vigoare şi s-au autorizat două spaţii 

destinate documentelor arhivei active a instituţiei. 

    Serviciul Financiar Salarizare  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. 

 

 Bugetul instituţiei pe anul 2011, a fost: 

          -RON- 

 

SUBCAPITOLUL BUGET FINANŢARE PLĂŢI SOLD 

 

Subcapitolul 68.02.05 

Asistenţă socială în 

caz de invaliditate 

44.918.000 44.832.959 44.788.565 44.394 

Subcapitolul 68.02.06 23.596.000 17.016.000 16.578.699 437.301 
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Asistenţă socială 

pentru familie şi copii  

Total din care: 

Cheltuieli de personal 10.843.000 10.820.000 10.779.927 40.073 

Bunuri şi servicii 4.100.000 2.521.000 2.508.485 12.515 

Asistenţă socială 3.603.000 3.265.000 3.212.925 52.075 

Proiecte cu finanţare 

FEN 

4.650.000 10.000 893 9.107 

Cheltuieli capital 400.000 400.000 96.081 303.919 

Restituire finanţare ani 

precedenţi 

- - 19612 19612 

68.02.50 Alte 

cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi 

asistenţei sociale, total 

din care: 

2.612.000 2.167.000 2.138.370 28.630 

Cheltuieli de personal 1.500.000 1.440.000 1.411.895 28.105 

Bunuri şi servicii 1.100.000 716.000 715.603 397 

Asistenţă socială 12.000 11.000 10.872 128 

 

    Compartimentul de Audit Public Intern a elaborat conform atribuţiilor 

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

2011, 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 2011, 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,  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 2011, s-au efectuat 5 misiuni de audit public intern, dintre care 3 misiuni 

de de asigurare şi 2 misiuni de consiliere  (o misiune de consiliere privitoare la proiectarea 

sistemului de control intern/managerial în cadrul instituţiei). 

 

   

  SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 

 

     Asigurarea de  servicii sociale la standarde europene impune 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.  
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A. Programul Operational Regional (POR)  2007-2013, Axa prioritara:  3 - 

„Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie: 3.2 – 

„Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  si echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale” 

-  “Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap” 

Targoviste pentru care s-a semnat Contractul nr.2321/05.10.2011, activitatile din proiect 

presupunand: 

 a) lucrari de interventie –reabilitare, modernizare, consolidare asupra celor 3 

corpuri de cladire (parter) aflate in curtea Complexului; 

 b) lucrari de reabilitare, modernizare, consolidare si extindere Corp 1 (cu hol 

receptie si  lift pentru persoane cu handicap). 

 La sfarsitul perioadei de implementare, de 33 luni, vom avea doua noi servicii 

Centrul de consiliere si sprijin pentru integrare sociala a persoanelor cu boli psihice cu 

o capacitate de 40 persoane/an si Serviciul  de recuperare si reabilitare neuromotorie 

pentru persoane cu handicap cu o capacitate de 200 persoane/an. 

 Valoarea totala a proiectului este de 3.655.873,47 lei, din care asistenta financiara 

nerambursabila este de 2.814.275,80 lei, iar contributia proprie in proiect asigurata din 

bugetul Consiliului Judetean Dambovita este de 148.554,20 lei, diferenta reprezentand 

TVA. 

 

- “Modernizare spatii existente si extindere constructie parter „CENTRU SOCIAL 

GAESTI”,  pentru care s-a semnat Contractul de finantare nr. 2468/11.11.2011. 

Proiectul presupune imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru 3 centre din Complexul 

de servicii sociale Gaesti,  unde, pentru cei 60 de beneficiari reprezentand copii cu 

dizabilitati, vor fi efectuate intr-o perioada de  21 luni de la data semnarii contractului 

urmatoarele lucrari: 

 Modernizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 din Complexul de servicii sociale 

Găeşti; 

 Extinderea spaţiilor de la parterul Complexului de servicii sociale Găeşti cu sală 

de mese şi bucătărie, precum şi cu spălătorie, uscătorie şi călcătorie; 

 Asigurarea dotărilor pentru implementarea de noi activităţi de recreere, de 

educaţie, integrare/reintegrare socială (ergoterapie, cromoterapie şi 

meloterapie), în cadrul celor  3 centre sociale  

 Valoarea totala a proiectului este de 3.626.026,96 lei, din care asistenta financiara 

nerambursabila este de 2.841.220,90 lei, iar contributia proprie in proiect asigurata din 

bugetul consiliului judetean este de 91.784.10 lei. 

 

 - “Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui” se 

afla in ultima faza a evaluarii Proiectului Tehnic.  

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

prin centrele sociale existente 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 cu o capacitate de 30 beneficiari: 

Lucrarile care se vor efectua se refera la: 

a) Reparatii, recompartimentari, reabilitari la constructia existenta; 

 Reabilitarea sistemului de incalzire; 

 Extindere  – constructie noua P+2  pentru noul tip de servicii 

Valoarea totala a proiectului: 3.499.981,00  lei.  
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        B. Fondul de  Mediu 

         In luna martie 2011 au fost montate  sisteme de incalzire prin panouri solare in 

valoare totala  de 214.366,45 lei in cadrul programului „Casa Verde” la Centrul de 

Ingrijire si Asistenta Pucioasa - 126.259,49 lei si  Centrul de Servicii Comunitare „Sfantul 

Andrei” Gura Ocnitei -  88.106,96 lei.  

La inceputul anului 2011 au fost depuse si se afla in evaluare pentru montarea de 

panouri solare alte trei obiective administrate de DGASPC, respectiv  Centrul de servicii 

sociale Gaesti, Centrul de servicii sociale Floarea Sperantei Pucioasa si Centrul de 

servicii sociale Targoviste, proiecte care insumeaza 822.239 lei. 

 

C. Fonduri guvernamentale 

 

Prin Hotararea de Guvern nr.445/04.05.2011 s-a aprobat  suma de 3.029 mii lei 

pentru finantarea lucrarilor de extindere, reparatii, amenajari, modernizari ce se vor 

efeectua la unitatea de asistenta sociala  « Centrul de Ingrijire si Asistenta Pucioasa » in 

baza O.U.G. nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului National de Solidaritate 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.366/2001. La sfarsitul anului 2011 s-a 

semnat si Contractul de lucrari in urma licitatiei organizata de Consiliul Judetean 

Dambovita.   

 

 D.  Parteneriate in proiecte 

 

« Cresterea capacitatii autoritatilor publice locale din Romania in vederea sprijinirii 

copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii » proiect finantat prin Mecanismul 

financiar al Spatiului economic european si implementat in colaborare cu Directia 

Generala Protectia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale si Consiliul Judetean Dambovita. In cadrul acestui proiect cunoscut prin 

infiintarea la nivelul DGASPC a « Echipei Mobile » am beneficiat de un autoturism, de 

suport tehnic si logistic, de echipamente medicale si de recuperare psiho-motorie, de 

sesiuni de formare a personalului, necesare indeplinirii obiectivului general al proiectului.  

Începând cu luna august 2011 au beneficiat de serviciile echipei mobile 18 copii  cu 

dizabilităţi aflaţi în familie, pentru care s-au întocmit 115 fişe de intervenţie în urma 

activităţii specialiştilor echipei (kinetoterapeut, medic, psiholog, logoped, asistent social). 

În urma intervenţiei echipei mobile a fost schimbată încadrarea în grad de handicap pentru 

un copil, iar la ceilalţi s-a înregistrat o ameliorare/stagnare a stării de sănătate.  

 

Fundatia « SERA » este unul din partenerii care au sprijinit DGASPC in multe din 

actiunile sale de asigurare  a serviciilor de buna calitate beneficiarilor, de la sprijinirea 

copiilor cu dizabilitati cu dotarea de materiale igienico-sanitare pana la implementarea in 

parteriat a unor proiecte finantate din fonduri europene: 

1. « Prevenirea sarcinii nedorite » este un proiect ce s-a concretizat prin punerea la 

dispozitia DGASPC a unui autoturism Dacia, in  asigurarea pe perioada de proiect a 

formarii personalului, a drepturilor salariale pentru un asistent medical si un asistent social, 

in asigurarea sprijinului logistic cu materiale consumabile si medicatie adjuvanta. Pe 

parcursul anului 2011 au fost consiliate 350 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de 

la nivelul judeţului, din care 198 au beneficiat de măsuri instituite în vederea prevenirii 

sarcinii nedorite. 
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2. « Module tip locuinte familiale » in comuna Odobesti, proiect pentru reintegrarea 

copiilor care au beneficiat de o masura de protectie speciala ; 

3. « Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Targoviste », 

constructie si dotare pentru care Fundatia SERA isi asuma o obligatie de 250.000 euro. 

 

« Sa redescoperim scoala » proiect  finantat prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 2- Corelarea invatarii pe tot 

parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul major de interventie 2.2 – Prevenirea si 

corectarea parasirii timpurii a scolii, in care Consiliul Judetean Dambovita este partener 

alaturi de Asociatia C4C – Communication for Community. Pentru realizarea 

activitatilor din proiect care se refera la organizarea de tabere pentru copii cu dizabilitati au 

fost nominalizate prin dispozitie a presedintelui  consiliului judetean 3 persoane din cadrul 

DGASPC.  

 

« Parteneriate active pentru promovarea economiei sociale » cu finantare din 

programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul major de 

interventie 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, proiect ce are ca obiectiv general  

dezvoltarea unor modele de economie sociala in Bucuresti si judetele Arad, Cluj si 

Dambovita, proiect in care suntem parteneri alaturi de Fundatia Dezvoltarea Popoarelor. 

Dintre obiective amintim servicii de ocupare pentru membrii grupurilor vulnerabile, 

evenimente pentru promovarea parteneriatelor la nivel local, conferinte nationale privind 

oportunitatile economiei sociale, schimb de bune practici in Italia, studii de prefezabilitate 

si fezabilitate in regiunile de implementare. 

 

« Femei pentru femei – program national de calificare si acreditare a femeilor in 

ocupatia de baby-sitter » alaturi de Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) si de  

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului, 

proiect prin care se DGASPC Dambovita contribuie in mod concret  prin facilitarea 

comunicarii echipei RAA cu autoritatile publice de la nivelul municipiilor, oraselor si 

comunelor care vor dori sa participe la selectia si formarea femeilor in ocupatia de bona 

sau baby-sitter, prin campanii de promovare a cursurilor de calificare in  presa locala. 

 

Asociatia Hispano-Rumana din  Spania este partenerul nostru pentru care în perioada 

27.01 – 15.04.2011 DGASPC Dâmboviţa a asigurat pentru doi studenţi  din cadrul 

Universităţii I.E.S. « Atenea » din Ciudat Real condiţiile de realizare a stagiilor de practică 

din cadrul programului Erasmus. Cele 4 luni de practică au fost efectuate de cei doi 

studenţi la Centrul de servicii sociale « Casa Soarelui » din Târgovişte. 

 

 În anul 2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovita îşi 

propune să continue aplicarea reformelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a 

persoanei adulte aflate în dificultate, aşa cum au fost specificate şi în  Strategia judeţeană 

de asistenţă socială 2008-2013, aprobată prin  H.C.J. Dâmboviţa nr. 112/26.09.2008, 

completată şi modificată prin H.CJ.D. 11/28.01.2010 şi H.C.J.D. 126/25.05.2011. 

     
 

                                          DIRECTOR GENERAL, 

ing. Cristiana Bucur 

       Întocmit, 

cons. Cerasela Gurgu  
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