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I. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

În domeniul protecției drepturilor copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Covasna a desfășurat în anul 2020 mai multe acțiuni, a susținut 
serviciile/ centrele existente și a acordat beneficiarilor o gamă variată de tipuri de servicii. 
Specificitatea anului consta în declanșarea pandemiei Covid-19 și elaborarea planurilor de 
măsuri pentru contracararea răspândirii fenomenului în interiorul sistemului de protecție, 
aplicarea măsurilor de restricție pentru prevenirea infecției. 

Potrivit obiectivelor strategiei direcției pe anul 2020 și în conformitate cu planul de 
dezvoltare, principalele acțiuni implementate au fost: 

1. Servicii oferite 

În anul 2020 DGASPC Covasna a oferit o gamă variată de servicii pentru aproximativ 1200 
beneficiari. Având în vedere numărul mare al posturilor vacante, fluctuația de personal, 
lipsa bugetului asigurat pe întregul an, susținerea serviciilor reprezintă în continuare o 
provocare financiară, managerială și organizațională. Angajarea pe posturile vacante a fost 
îngreunată nu numai de lipsa specialiștilor, dar și de interzicerea organizării concursurilor 
pentru ocuparea posturilor din cauza pandemiei. Asigurarea unor servicii de calitate 
prezintă importanță majoră, având în vedere că serviciile aparținând Direcției reprezintă 
puncte de reper pe harta serviciilor sociale din județul Covasna.  

Direcția încearcă să se adapteze permanent la cerințele și nevoile societății conformându-
se prevederilor legislative în domeniu. După reorganizare importantă aprobată de către 
Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 145/2011 cu aplicație din data de 1 
octombrie 2011, în anii următori a fost necesară modificarea organigramei și a statului de 
funcții. În cadrul DGASPC Covasna a crescut numărul serviciilor oferite.  

Potrivit organigramei, serviciile Direcției au fost structurate în complexe de servicii 
comunitare. Această organizare corespunde zonelor geografice ale județului și permite o 
coordonare mai eficientă a serviciilor, precum și folosirea mai utilă a resurselor umane și 
financiare.  
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Astfel în cadrul DGASPC Covasna funcționează următoarele complexe de servicii 
comunitare (CSC): 
- CSC Sf. Gheorghe 
- CSC Tg. Secuiesc 
- CSC Baraolt 
- Centrul de coordonare ”Székely-Potsa”. 

În cadrul complexelor au fost prevăzute mai multe tipuri de servicii, atât rezidențiale, cât 
și de zi sau de reabilitare, ultimele oferind alternative la instituționalizarea copiilor. 
Totodată se poate observa că nu toate serviciile au fost incluse în cadrul acestor complexe, 
de ex.: 

- centrele de plasament mai mari (CP ”Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc, CP nr. 6 
Olteni),  

- centre cu regim special (CPRU ”Prinț și Cerșetor” Sfântu Gheorghe),     

- precum și serviciile care aparțin aparatului propriu al Direcției (plasamentul la 
rude/alte persoane/familii, la asistent maternal profesionist, Compartimentul adopții, 
Compartimentul de evaluare complexă copii etc.). 

În anul 2020 nu au survenit modificări pe paleta serviciilor sociale aparținând DGASPC 
Covasna, se continua elaborarea procedurilor cu privire la reorganizările de la sfârșitul 
anului 2019 și armonizarea lor cu noile standarde de calitate. 

Potrivit organigramei, în domeniul protecției copilului Direcția furnizează următoarele 
tipuri de servicii: 

 

NR. 

SERV. 

TIPURI DE 

SERVICII 

CATEGORII 

DE 

SERVICII 

DENUMIREA SERVICIILOR 

1. Servicii de tip 
rezidențial 

Centre de 
plasament 

Centrul de plasament ”Borosnyay Kamilla” 
Tg. Secuiesc (fost CP nr. 2) 

2. Centrul de Plasament nr. 6 Olteni 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
5	

3. Centrul de Primire în Regim de Urgență 
”Prinț și Cerșetor” Sf. Gheorghe 

4. Centrul Maternal 

5. Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 

6. Centrul Rezidențial pentru Copii cu 
Dizabilități Baraolt 

7. CR a copiilor cu handicap ”Székely – Potsa” – 
Centru rezidențial  

8. Centre de 
plasament 
de tip 
familial (case 
familiale) 

CF nr. 1 Sf. Gheorghe 

9. CF nr. 2 Sf. Gheorghe 

10. CF nr. 3 Sf. Gheorghe 

11. CF Ilieni 

12. CF Cernat nr. 1 

13 CF Cernat nr. 2 

14. CF nr. 1 Întorsura Buzăului 

15. CF Baraolt 

16. CF Tg. Secuiesc 

17. CF Szentkereszty Stephanie 

18 CF Mereni 

19. CF Lunga 

20. CF Tinoasa 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
6	

Total: 20 

21. Servicii de zi Centre de zi CZ Sf. Gheorghe 

22. CZ Tg. Secuiesc 

23. CZ Baraolt 

24. Centre de 
reabilitare 

CR a copiilor cu handicap ”Székely – Potsa” – 
Centru de reabilitare 

25. CR pentru copii cu tulburări din spectrul 
autist / deficiențe senzoriale 

26. CR Baraolt 

27. CR Tg. Secuiesc 

28. Centru de recuperare pentru copilul cu 
handicap Sf. Gheorghe 

29. Centru de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Întorsura Buzăului 

30. Evaluare, 
consiliere 

Compartiment de intervenție în situații de 
abuz, neglijare, trafic, migrație, repatriere  

31. Compartiment de evaluare complexă copii 

Total: 11 

32. Servicii de tip 
familial 

Serviciul de asistență și management de caz pentru copilul 
aflat în plasament la asistent maternal profesionist 

33. Serviciul de asistență și management de caz pentru copilul 
aflat în plasament la familii/rude gradul IV/alte persoane sau 
centru rezidențial 
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34. Compartimentul adopții, post-adopții 

Total: 3 

Total general: 34 

Implementarea standardelor minime obligatorii pentru fiecare beneficiar, în fiecare 
serviciu reprezintă unul dintre principalele obiective ale direcției. În acest sens, 
copiilor/tinerilor le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege. S-a pus accent 
deosebit: 
- pe elaborarea și implementarea unor planuri individualizate de protecție pentru fiecare 
beneficiar; 
- monitorizarea acordării serviciilor sociale; 
- pe asigurarea drepturilor financiare și materiale; 
- pe dezvoltarea capacităților și abilităților de independență și autoguvernare; 
- pe integrarea socio-profesională;  
- etc. 

Principalul impediment în realizarea eficientă și cu respectarea SMO a acestui obiectiv îl 
reprezintă lipsa personalului de specialitate, atât la nivelul Direcției, cât și la nivelul 
serviciilor publice de asistență socială. 

2. Date statistice 

Din anul 2011 se constată o ușoară scădere a numărului copiilor care beneficiază de 
serviciile sistemului de protecție a copilului. Dar în continuare este prezentă problema 
saturației locurilor din sistemul de protecție a copilului, atât în cel rezidențial, cât și în cea 
de asistență maternală. Acest fenomen este amplificat de faptul că adolescenții din 
asistență maternală ajung în centrele de plasament sau casele de tip familial. Aceasta 
reprezintă o problemă nu numai din cauza blocării locurilor în interiorul serviciilor de 
protecția copilului, dar mai ales din punct de vedere al dezvoltării psiho-sociale a copiilor. 
Asistenții maternali deseori nu pot face față cerințelor de creștere și educare a unui 
adolescent și demisionează sau solicită transferul copilului. Astfel adolescentul în cauză, 
care probabil deja prezintă unele probleme de atașament, de adaptare psiho-socială, este 
nevoit să treacă încă o dată sentimentul abandonării. Se încearcă contracararea acestui 
fenomen prin sprijinul acordat asistenților maternali și copiilor plasați la ei de către 
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specialiștii serviciului de asistență maternală. Este important și recrutarea de noi asistenți 
maternali, atât în locul celor demisionați sau pensionați, cât și pentru primirea în 
plasament a copiilor cu nevoi speciale sau cu dizabilități.   

Pentru a contracara aceste probleme, în anul 2018 am devenit parteneri în proiectul 
”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Obiectivul 
general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului 
de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri 
și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În cadrul 
proiectului am propus angajarea unui număr de 50 asistenți maternali profesioniști, 
eșalonat pe cinci ani. Aceștia vor participa și la sesiunile de formare profesională 
organizate în cadrul proiectului, alături de asistenții maternali existenți în sistem. Perioada 
de sustenabilitate este de cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului. Valoarea 
Contractului de finanțare, angajat de DGASPC Covasna (valoarea totală eligibilă) este de 
30.926.212,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European 
este de 26.112.652,56 lei, (84,44%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 
este de 4.195.028,44 lei (13,56%), iar valoarea cofinanțării eligibile a DGASPC Covasna este 
de 618.531,84 lei, adică 2%. 

Potrivit datelor furnizate de către Biroul de monitorizare în fișele de monitorizare lunare și 
trimestriale, la sfârșitul anului 2020 datele se prezintă astfel: 
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Nr 

 

Complex de 
servicii 

 

Denumire
a 

serviciului 

Nr. beneficiari  

 

Dec. 
2007 

Dec. 
2008 

Dec. 
2009 

Dec. 
2010 

Dec. 
2011 

Dec. 
2012 

Dec. 
2013 

Dec. 
2014 

Dec. 
2015 

Dec. 
2016 

Dec. 
2017 

Dec. 
2018 

Dec. 
2019 

Dec. 
2020 

1. Complex de 
servicii 

comunitare 

Sfântu 
Gheorghe 

Centru 
maternal  

7 8 6 6 6 5 - 
(3**) 

- - - 5  4 13 13 

2. Centru de 
zi 

16 24 20 17 16 21 20 18 20 18 18 19 17 12 

3. Casa 
familială  

nr. 1 

11 10 12 11 9 12 11 11 10 10 9 9 4 10 

4. Casa 
familială  

nr. 2 

11 10 11 11 9 6 7 10 10 8 9 9 8 8 

5. Casa 
familială  

nr. 3 

- - 8 8 10 10 9 10 9 10 11 11 8 8 

6. Casa 
familială 
Ilieni 

12 12 12 12 12 10 12 13 11 10 10 11 8 9 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea 

sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de 

a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
10
	

7. Casa 
familială 
Cernat/nr.1 

 

 19 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

22 

 

13 12 

8. Casa 
familială 
Cernat nr.2 

12 12 

9. Casa 
familială 
nr. 1 
Întorsura 
Buzăului 

- - 12 14 11 12 14 13 13 12 13 12 10 11 

10. Centru de 
recup. pt. 
copii cu 
dizabilități 
Înt. 
Buzăului  

- - - - - - - - - - - - 5 31 

11. Centru de 
sprijin 
pentru 
tinerii 
peste 18 
ani** 

16 19 17 18 17 13 17 18 11 4 12 10 8 12 
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12. Complex de 
servicii 

comunitare 

Târgu 
Secuiesc 

Casa 
familială 
Târgu 
Secuiesc 

14 13 8 13 13 13 12 10 13 13 12 13 13 12 

13. Casa 
familială 
Szentkeres
zty 
Stephanie 

7 7 5 6 6 6 5 6 7 5 7 7 7 5 

14. Casa 
familială 
Mereni 

7 8 11 14 13 13 13 13 13 11 13 12 12 12 

15. Casa 
familială 
Lunga 

8 8 10 11 12 12 11 11 11 10 12 12 12 10 

16. Casa 
familială 
Tinoasa 

8 10 10 9 9 8 10 11 12 12 11 12 11 12 

17. Centru de 
reabilitare 

58 18 29 64 68 59 61 65 67 70 73 69 71 34 

18. Centru de 
zi pentru 

19 16 12 13 16 13 14 18 13 15 13 11 17 9 
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copilul  

neglijat, 
abuzat 

19. Complex de 
servicii 

comunitare 
Baraolt 

Casa 
familială 
Baraolt 

10 10 10 8 10 11 11 10 10 11 11 11 10 11 

20. Centru de 
zi 

12 12 13 14 14 14 14 14 14 12 11 11 11 12 

21. Centru de 
reabilitare 

13 14 11 11 9 23 24 24 29 23 20 31 18 19 

22. Centru 
rezid. 
pentru 
copiii cu 
dizabilități 

13 14 12 12 11 13 13 11 14 17 16 15 14 13 

23. Centru de plasament 
”Borosnyay Kamilla” 
(fost CP nr. 2) Târgu 
Secuiesc  

44 47 47 50 50 50 50 45 51 59 59 59 51 41 

24. Centru de plasament  

nr. 3 Întorsura Buzăului* 

17 22 - - - - - - - - - - -  
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25. Centru de plasament nr. 6 
Olteni 

86 92 98 96 91 94 94 90 77 68 56 49 39 29 

26. Centru de primire în 
regim de urgență ”Prinț 
și Cerșetor” Sfântu 
Gheorghe 

15 19 17 16 15 13 19 18 19 11 16 6 8 4 

27. Centru de 
coordonare 
”Székely – 

Potsa” 

Centru de 
reab. 
pentru 
copii cu 
tulburări 
din 
spectrul 
autist/ def. 
Senzoriale 

12 13 11 15 16 15 16 19 12 13 8 11 13 11 

28. Centru de 
reabilitare 
Chilieni 

- 14 33 30 33 28 26 30 19 29 27 31 27 17 

29. Centru de 
recup. pt. 
copilul cu 
handicap  

- - - - - - - - - - - - 37 49 
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Sfântu 
Gheorghe 

30. Alte servicii Plasament 
la 
familii/rud
e/ alte 
persoane 

331 338 337 345 375 377 321 292 311 301 313 303 279 282 

31. Plasament 
la AMP  

337 343 343 315 314 312 306 291 274 262 239 220 222 214 

TOTAL 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1097 1074 1039 1027 990 978 934 
* Luna septembrie 2013 – ultima lună cu beneficiari. 

** Trecut în subordinea CSC Sf. Gheorghe prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 151/30.08.2019. 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total servicii 
rezidențiale 

305 340 335 344 329 324 332 326 315 296 305 284 261 244 

Total servicii de zi 130 111 129 164 172 173 175 188 174 180 170 183 216 194 

Total plasamente 
familiale 

331 338 337 345 375 377 321 292 311 301 313 303 279 282 
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Total plasamente 
AMP 

337 343 343 315 314 312 306 291 274 262 239 220 222 214 

TOTAL în sistem: 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1097 1074 1039 1027 990 978 934 

Tutela        26 23 25 24 22 24 20 

OPA în județul 
Covasna 

          43 40 35 28 

OPA în alt județ            37 34 29 

Plasament fam. în 
alt județ 

            9 11 

TOTAL: 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1123 1097 1064 1094 1089 1080 1022 
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3. Noutăți legislative 

De câțiva ani sunt anunțate modificări în legislația în domeniul protecției copilului. Totuși, 
după schimbările din anul 2017 provocate de Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal și de Hotărârea Guvernului nr. 
502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, a urmat o 
perioadă de pauză.  

De câțiva ani am așteptat aprobarea standardelor minime de calitate specifice fiecărui tip 
de serviciu social, care în final au fost publicate în anul 2019. 

Un alt act normativ important publicat în anul 2019 a fost Ordonanța de Urgență nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 

În anul 2020 a fost publicată Legea nr. 268/25.11.2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru 
abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cu toate că a adus 
unele măsuri așteptate de potențialii adoptatori, acestea vor intra în vigoare numai după 
120 de zile, urmând a se elabora și norme metodologice de aplicare. 

Un alt demers național realizat pentru promovarea adopțiilor a vizat reevaluarea situației 
familiale a tuturor copiilor sub 14 ani din sistemul de protecție. În cursul reevaluării 
managerii de caz au avut obligația să revizuiască finalitatea planurilor individualizate 
pentru copii, și să stabilească dacă poate fi reintegrarea în familie, scopul urmărit de 
specialiștii care se ocupă de cazurile respective, iar în caz contrar să propună deschiderea 
procedurii adopției. În urma acestor reevaluări, în județul Covasna managerii de caz au 
inițiat 74 procese de deschidere a procedurii adopției, 26 au sentință definitivă. 

În urma solicitării ANDPDCA formulate prin Dispoziția Metodologică nr. 
15320/Cabinet/02.07.2020, a fost elaborat Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, 
în ceea ce privește accelerarea procedurii deschiderii adopției și îmbunătățirea 
conținutului profilului public al copilului adoptabil.  
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4. Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 
repatriere a fost înființat prin reorganizarea Compartimentului de evaluare inițială, 
internare în regim de urgență, repatriere, consiliere, prin Hotărârea nr. 47/2018 a 
Consiliului Județean Covasna. În cadrul serviciului își desfășoară activitatea asistenți 
sociali și psihologi, care intervin în următoarele domenii: 

- Soluționarea cazurilor copiilor părăsiți în spitale:  

Unul dintre modalitățile de a contribui la activitățile de prevenire a instituționalizării și a 
separării copilului de familia sa este activitatea desfășurată de către DGASPC Covasna 
prin soluționarea cazurilor copiilor părăsiți în spitale sau aflați în situația de risc de a fi 
părăsiți. În anul 2020 au fost sesizate 18 de astfel de cazuri. Aceste cazuri nu sunt numai de 
părăsire a copilului, poate fi vorba de neglijarea lui sau situația de risc de a fi părăsit de 
către părinți.  

Soluții identificate pentru rezolvarea cazurilor semnalate:                                                                                                 
- reintegrare în familia biologică: 4 copii au fost reintegrați; 
- plasament la AMP: 13 copii au fost plasați la asistenți maternali; 
- plasament la centru rezidențial: 1 – Centru rezidențial pentru copii cu dizabilități 
Baraolt. 

Din punctul de vedere al mediului de proveniență al copiilor părăsiți/cu risc de părăsire, 
cazurile se categorizează pe 2 cazuri în mediul urban și 16 de cazuri în mediul rural. Cele 
mai afectate zone ale județului din punct de vedere al fenomenului părăsirii: zona Sf. 
Gheorghe 10 cazuri, zona Covasna 5 cazuri. 

Acest domeniu de activitate este foarte clar definit în legislație (Legea nr. 272/2004), iar 
interesul acordat soluționării cazurilor este demonstrat și de reglementarea publicată în 
H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin 
autorităților administrației publice locale, instituțiilor şi profesioniștilor implicați în 
prevenirea şi intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau 
părăsiți în unități sanitare.  

Dificultățile întâmpinate în soluționarea cazurilor derivă în primul rând din lipsa 
prevenției primare. Considerăm că, fără implicarea activă a autorităților locale, în special 
prin implementarea unor programe de prevenire a abandonului și a instituționalizării, nu 
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se poate obține o reală scădere și/sau stopare a numărului copiilor părăsiți în spitale. Pe de 
altă parte există o colaborarea deficitară cu unele SPAS-uri şi medici de familie. SPAS-urile 
se conformează cu dificultate obligațiilor lor de a monitoriza situația copiilor reintegrați în 
familiile lor naturale. 

Mai mulți ani la rând s-a menținut procentajul de 50 % în ceea ce privește reintegrările 
copiilor părăsiți în familiile lor naturale. În anul 2016 nu s-a reușit obținerea acestui 
procentaj: din totalul de 41 de cazuri doar 11 copii au fost reintegrați, ceea ce înseamnă 
aprox. 27%. În anul 2017 din totalul de 33 de copii, 20 au fost reintegrați în familia 
biologică/lărgită, ceea ce înseamnă un procentaj de 60 %. În anul 2018 din totalul de 24 de 
copii 10 au fost reintegrați în familia naturală, adică 41,6 %. În anul 2019 din totalul de 23 
de copii 7 au fost reintegrați în familie, adică 30,4 %. S-a constatat fluctuația acestor date. 
În anul 2020 din totalul de 18 de copii 4 au fost reintegrați în familie, adică 22,22 %. 

Din experiențele acumulate în anii trecuți, am constat că este foarte importantă 
comunicarea între reprezentanții instituțiilor implicate în soluționarea cazurilor copiilor 
părăsiți în spitale. În acest sens, organizăm întâlniri de lucru trimestrial, schimbăm 
impresiile legate de cazurile concrete, stabilim modalitățile de intervenție considerate 
eficiente, etc. În anul 2020 nu s-a reușit organizarea tuturor întâlnirilor din cauza situației 
create de pandemie. În funcție de evoluția situației vom relua întâlnirile sau vom organiza 
întâlniri prin mijloace de comunicare online.  

DGASPC Covasna se implică, la rândul ei, în prevenirea abandonului prin implementarea 
în continuare a unui program de prevenire a sarcinilor nedorite. Acest program era inițiat 
de către Fundația SERA, care sprijină în continuare activitatea Direcției prin punerea la 
dispoziția a unor materiale contraceptive. Responsabilii din cadrul Direcției oferă 
informații, fac consiliere privind metodele contraceptive și acordă sprijin prin însoțirea 
clientelor la consultații și intervenții medicale de specialitate. Programul prezintă o foarte 
mare importanță din cauza intervenției oferite de o echipă mobilă care reușește să 
consilieze și să intervină eficient chiar și în comunitățile mai izolate de pe teritoriul 
județului. 

De asemenea, Fundația SERA România se implică într-un nou program de prevenire și 
reintegrare. Acest proiect a fost aprobat de Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 
208/2017 în ședința din luna noiembrie. Fundația SERA România asigură un sprijin 
material pentru trei tipuri de intervenții: prevenirea abandonului și a instituționalizării 
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copiilor, reintegrarea copiilor din sistemul de protecție în familia biologică/lărgită, 
integrarea socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție. 
Durata programului este de 18 luni, perioadă în care se propune sprijinirea a unui număr 
de 50 de copii/familii, bugetul fiind de 100 mii euro. La finalul anului 2019 acest program a 
fost prelungit până la jumătatea anului 2020. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 105/30.05.2019 privind aprobarea 
participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în 
parteneriat cu Fundația ”SERA România” la Programul Operațional Capital Uman 2014-
20120, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 
9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 
asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte: Cod MySMIS  
129310, Apel: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 cu proiectul 
”Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul 
Covasna” precum și a implementării acestuia. Printre obiectivele generale ale proiectului 
se regăsește și un obiectiv care vizează servicii integrate pentru minim 63 de copii expuși 
riscului, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia precum și sprijin 
material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minim 32 de copii. Prin 
implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu 
privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării 
în comunități din județul Covasna cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale 
de calitate și specifice copiilor/familiilor aflați în situație de risc. Perioada de implementare 
a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 06.05.2020 și data 05.08.2022. 

Evoluția acestor cazuri se prezintă astfel în următorii ani: 

ANUL NUMĂR TOTAL 

2005 122 

2006 71 

2007 44 

2008 42 

2009 50 
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2010 35 

2011 43 

2012 47 

2013 32 (30) 

2014 36  

2015 45 

2016 41 

2017 33 

2018 26 (24) 

2019 23 

2020 18 

- Soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare (ANE): 

Oricine are cunoștință despre un copil abuzat sau chiar și suspiciune în acest sens, potrivit 
prevederilor Legii nr. 272/2004, trebuie să anunțe Direcția. Persoanele responsabile de 
instrumentarea acestor sesizări din cadrul direcției verifică veridicitatea informațiilor și 
intervin în funcție de cele constatate. Compartimentul de intervenție în situații de abuz, 
neglijare, trafic, migrație, repatriere din cadrul DGASPC Covasna are ca atribuție, printre 
altele, intervenția în cazurile de abuz, neglijare, exploatare. În această privință în anul 2020 
au fost înregistrate aprox. 105 de sesizări care privesc 152 de minori (unele sesizări vizează 
mai mulți copii, iar în unele cazuri am primit în același timp mai multe sesizări privind 
același caz). Clasificarea acestor cazuri este greoaie pentru că de multe ori problemele 
identificate sunt mixte sau complexe. De asemenea există și câteva situații când după o 
verificare preliminară sesizarea nu se confirmă. Conform categorizării cazurilor datele 
statistice se prezintă astfel:  
- cazuri de abuz, neglijare sau risc: 56 sesizări / 90 copii;  
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- cazuri legate de divorț, conflicte în familie, etc. : 24 sesizări / 35 copii;  
- solicitări de însoțire a copilului la serviciul de medicină legală: 3 sesizări / 3 copii; 
- plecări voluntare de la domiciliu: 7 sesizări / 7 copii; 
- probleme de comportament: 6 sesizări / 6 copii;  
- alte cazuri: 9 sesizări / 11 copii. 

 
- Audieri: 

În anul 2020 au fost înregistrate 102 de sesizări telefonice sau în scris cu privire la 
participarea reprezentantului DGASPC Covasna la audierile minorilor victime, martori, 
suspecți sau inculpați. Aceste solicitări pot veni din partea poliției, parchetelor sau 
instanțelor de judecată. Conform prevederilor Codului de procedură penală art. 505 la 
orice ascultare a minorului organul de urmărire citează alături de părinți, tutore, curator 
sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul, și direcția generală de 
asistență socială și protecție a copilului. Având în vedere că solicitările pot veni oricând, 
am organizat ca, în cazul solicitărilor primite în afara programului de lucru, să participe la 
aceste audieri specialiștii programați săptămânal pentru intervențiile de urgență. Din cele 
102 de sesizări 20,58 % au fost făcute în afara programului de lucru, la sfârșit de 
săptămână, noaptea sau de zilele de sărbătoare legale. Cele 102 de sesizări se referă la 
audierea a unui număr de 80 de minori, având în vedere că unele solicitări au vizat mai 
mulți copii, iar unii dintre copii au fost audiați de mai multe ori.    

- Intervenția în cazul mamelor/gravidelor minore: 

ANUL NUMĂR TOTAL 

2012 93 

2013 106 

2014 105 

2015 113 

2016 122 

2017 105 
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2018 124 

2019 166 

2020 98 

Problematica mamelor minore reprezintă o preocupare la nivel național. Din punct de 
vedere al protecției copilului cazurile de relații sexuale cu un minor sunt considerate o 
formă a abuzului. Chiar dacă din punct de vedere infracțional este prevăzută în Codul 
penal infracțiunea de ”act sexual cu un minor”, există foarte multe condiții care 
îngreunează incriminarea efectivă a acestor fapte.  

La nivelul județului Covasna în cursul anului 2020 am primit 93 de sesizări din partea 
unităților spitalicești cu privire la minore care au dat naștere unui copil și 5 sesizări cu 
privire la minore gravide. Precizăm că aceste numere nu reflectă realitatea numerică a 
cazurilor de mame minore din județ, pe de o parte din cauză că nu sunt contorizate 
nașterile care au loc în spitalele din afara județului, pe de o parte din cauza generată de 
pandemie: Spitalul Județean  de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe o 
perioadă a funcționat ca și spital Covid, nașterile au fost redirecționate către alte spitale, 
care însă nu ne-au mai raportat cazurile. Astfel statistic numărul cazurilor este mult mai 
mic față de anii precedenți, însă acesta nu înseamnă o scădere reală a numărului cazurilor.  

În ceea ce privește mediul de proveniență ale mamelor minore, cele mai afectate localități 
sunt: comuna Vâlcele 21, zona Sfântu Gheorghe 17, zona Târgu Secuiesc 17, zona Baraolt 
14, mun. Sfântu Gheorghe 12, zona Covasna 7. Majoritatea tinerelor se încadrează în 
categoria de vârstă 16-18 ani (69), dar au existat 2 cazuri de mame minore de 13 ani, 
respectiv 6 mame minore de vârstă de 14 ani. 18 de mame minore provin din mediul 
urban, iar 75 din mediul rural. În ceea ce privește sesizările cu privire la minorele gravide 
se evidențiază următoarele situații: minoră de 13 ani - 2, celelalte făcând parte din grupa 
de vârstă 15-17 ani – 3 cazuri.  

În colaborare ce reprezentanții serviciilor publice de asistență de pe plan local aceste 
cazuri sunt verificate și monitorizate. De asemenea, aceste cazuri sunt sesizate la 
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna pentru efectuarea cercetărilor necesare. Cu toate 
că majoritatea cazurilor se încadrează la infracțiunea de ”act sexual cu un minor”, foarte 
puțini făptuitori ajung să răspundă penal, iar fapta nu este incriminată potrivit gravității 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
23
	

ei.   

- Acțiuni întreprinse pentru prevenirea abandonului prin planning familial 

DGASPC Covasna a continuă proiectul „Prevenirea sarcinilor nedorite”, program susținut 
inițial de Fundația SERA România. Proiectul demarat în anul 2009 printr-o Convenție de 
colaborare a fost finanțat până în martie 2012. Obiectivul proiectului implementat l-a 
reprezentat scăderea numărului de copii intrați în atenția DGASPC Covasna pentru 
instituirea unei măsuri de protecție prin scăderea abandonului și prevenirea 
instituționalizării. Echipa de intervenție se deplasează în teritoriu în comunitățile în care 
rata sarcinilor nedorite şi cea a abandonului este ridicată, cu scopul precis de a informa 
populația aflată în situație de risc asupra serviciilor de planning familial şi educație 
contraceptivă puse la dispoziție de către serviciile publice din comunități (Autoritatea de 
Sănătate Publică Covasna, maternități, cabinete de planning familial, DGASPC, primării). 
Alături de activitățile de informare, activitatea principală constă în identificarea 
beneficiarelor și  însoțirea la cabinetele de planning, consiliere și susținere. DGASPC 
Covasna recunoaște importanța demersurilor efectuate în cadrul acestui proiect, precum și 
importanța impactului reușitei activităților planificate și desfășurate, ca urmare, din 1 
aprilie 2012 s-a angajat în preluarea continuării proiectului din forțe proprii.   

În cursul anului 2020 echipa proiectului a consiliat un număr de 220 de beneficiare şi a 
determinat instituirea efectivă de metode contraceptive sau distribuirea de materiale 
contraceptive pentru 218 de beneficiare.  

În total, în perioada 10.09.2009 – 31.12.2020 echipa proiectului a consiliat un număr de 
3209 de beneficiare şi a determinat instituirea efectivă de metode contraceptive sau 
distribuirea de materiale contraceptive pentru 2401 de beneficiare. 

- Soluționarea cazurilor copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal: 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, parchetele de pe lângă instanțele de judecată au obligația de a transmite în 
atenția DGASPC cazurile copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal. Aceste 
comunicări prezintă date fluctuante: o perioadă numărul acestor sesizări era în creștere de 
la an la an, dar din 2016 se observă scăderea cazurilor semnalate; în anul 2015 am primit 
aprox. 51 de astfel de sesizări, în anul 2016 ne-au fost comunicate aprox. 23 de ordonanțe 
de clasare sau de neîncepere a urmăririi penale, în anul 2017 am primit doar 12 ordonanțe, 
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în anul 2018 numărul lor a fost de 6, iar în anul 2019 am primit 13 astfel de comunicări (în 
care sunt menționați 32 de copii). Multe dintre aceste sesizări sunt cu autori multipli, astfel 
numărul minorilor făptuitori este mai mare, dar trebuie avut în vedere și faptul că sunt 
mulți minori care recidivează și astfel li se întocmesc mai multe dosare penale. În anul 
2019 ne-au fost comunicate și două ordonanțe de instituire a controlului judiciar pentru 3 
copii. 

În cursul anului 2020 a intrat în atenția DGASPC Covasna situația unui nr. de 15  minori 
dintre care 7  au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, având vârsta sub 14 ani la 
data comiterii infracțiuni, iar un nr. de 8 copii au avut vârsta peste 14 ani la data săvârșirii 
faptei. 

 

Nr. 
de 
copii 

Distribuția 
pe sexe 

Distribuția pe grupe de vârstă Distribuția copiilor în funcție de 
fapta comisă 

M F Sub 6 ani 7- 9 ani 10-13 ani  

7 6 1 1 0 6   

     5 furt/ tentativă de furt 

     1 lovire/ alte violențe 

      1 tâlhărie  

Atribuțiile noastre vizează doar instrumentarea acelor cazuri în care minorii făptuitori nu 
aveau împliniți vârsta de 14 ani la momentul săvârșirii faptei. După evaluarea cazului, în 
funcție de circumstanțele faptei, poate fi instituită măsura de protecție specială a 
supravegherii specializate. În perioada de raportare nu a fost instituită măsura de 
supraveghere specializată pentru nici un copil: în cazul unui număr de 2 copii, s-a 
considerat că instituirea măsurii de supraveghere specializată nu se justifică pentru 
următoarele motive: 1 caz – măsura ar fi fost disproporționată în raport cu vârsta acestuia, 
fiind vorba de un copil de 6 ani; 1 caz – implicarea copilului s-a produs sub influența unui 
adult care a profitat de naivitatea sa; un copil avea deja instituită măsura de protecție 
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specială a plasamentului; în situația unui nr. de 4 copii nu s-a mai justificat demararea 
evaluării, întrucât fie aceștia aveau împlinită vârsta de 14 ani la data comunicării 
ordonanței, fie fapta a fost săvârșită cu mult timp în urmă. 

Cu privire la minorii peste 14 ani, situația pe anul 2020 se prezintă astfel: 

 

Nr. 
de 
copii 

Distribuția 
pe sexe 

Distribuția copiilor în 
funcție de fapta 

comisă  

Distribuția copiilor în funcție de măsurile 
dispuse  

M F 

9 8 1  

2 

 

Furt în formă 
continuată 

1 Măsura internării într-un centru de 
reeducare pe o perioadă de 1 an și 3 luni 

1 Arest la domiciliu; Plasament în familia 
extinsă 

  

2 

 

Tâlhărie 

1 Măsura educativă a asistării zilnice pe o 
perioadă de 6 luni; Plasament în familia 
extinsă 

1 În faza de cercetare 

1 Ultraj  și 
tulburarea 

liniștii 
publice 

1 Control judiciar 

4 Furt 4 În faza de cercetare 

- Repatrieri, trafic de persoane: 

În cursul anului 2020 am primit 4 sesizări cu privire la 4 copii cu cetățenie română aflați pe 
teritoriul altor state (Ungaria, Marea Britanie). La solicitarea autorităților competente 
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străine, ANPDCA ne-a solicitat la rândul ei informații cu privire la familiile acestor copii și 
condițiile de locuit de la domiciliul părinților. În cazul în care nu există posibilitatea 
reintegrării copiilor în familiile lor biologice, restrânse sau lărgite, DGASPC Covasna 
trebuie să își asume instituționalizarea acestora prin identificarea serviciilor sociale care să 
asigure plasamentul copiilor potrivit nevoilor individuale ale fiecăruia. În aceste situații se 
procedează la preluarea copiilor la punctul de trecere a frontierei / aeroportul indicat, la 
data și ora indicată de ANPDCA conform înțelegerii cu autoritățile străine. Așa s-a 
întâmplat și în situația repatrierii din Ungaria. Având în vedere îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, copilul a fost reintegrat în familie. În celelalte cazuri au fost solicitate 
documentele necesare pentru evaluarea situației familiei, respectiv un caz este în 
monitorizare.  

În ceea ce privește cazurile de trafic de persoane colaborăm cu DIICOT și cu Agenția 
Națională Împotriva Traficului de Persoane, la solicitarea acestor instituții. De obicei ni se 
solicită efectuarea de evaluări psihologice ale victimelor traficate și acordarea consilierii. În 
anul 2020 nu am avut sesizări de acest gen.   

- Alte activități: 

La începutul pandemiei, când încă nu existau prevederi, reguli clare, cu privire la munca 
pe teren, modalitatea de interacțiune cu clienții, asistentul social din cadrul serviciului s-a 
implicat în transportul beneficiarilor. Acest lucru s-a realizat cu purtarea echipamentului 
de protecție, combinezon de unică folosință, mască de protecție, mănuși, vizieră, atât de 
către asistentul social, cât și de către beneficiar. La echipare și la dezechipare, trebuie 
menținute cu strictețe măsurile de protecție în vederea prevenirii răspândirii infecției. De 
asemenea, se acorda atenție dezinfecției autoturismului cu care se efectua transportul. 
Ulterior s-a mai asigurat, alături de alți colegi, și împărțirea măștilor de protecție, 
asistenților maternali profesioniști și copiilor pe care îi au în grijă.  

5. Monitorizarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

Ordinul nr. 219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a 
copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă 
în străinătate, precum și Legea nr. 272/2004, republicată și modificată, prevăd 
obligativitatea monitorizării copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. În 
acest domeniu competenţa teritorială revine serviciilor publice de asistență la nivelul 
municipiilor/orașelor/comunelor, de la domiciliul familiei copilului sau pe raza căruia se 
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află copilul. SPAS-urile transmit trimestrial către DGASPC situația centralizată pe plan 
local a cazurilor copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Aceste situații 
sunt centralizate la nivelul direcției și trimise la Autoritatea Națională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  

Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a 
modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a 
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru 
privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și 
serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de 
către acestea. În acest domeniu, pe lângă atribuțiile serviciilor publice de asistență socială, 
un rol important îi revine școlilor. Metodologia de lucru aprobată prin această Hotărâre de 
Guvern oferă două instrumente valoroase în identificarea și evaluarea copiilor aflați în 
risc: Fișa de observație, Fișa de identificare a riscurilor privind situația familiilor cu copii 
din România. 

În anul 2020 conform datelor comunicate au rezultat următoarele: 

 

Date 
statistice 
în anul 

2020 

Număr de copii ai 
căror părinți sunt 
plecați la muncă 

în străinătate 

Distribuția pe 
sexe 

Numărul primăriilor 
care au furnizat date 
(din totalul de 45 de 

primării) M F 

Trim. I 552 302 250 45 

Trim. II 503 262 241 45 

Trim. III 558 287 271 45 

Trim. IV 443 226 217 45 

 

 Distribuția copiilor ai căror părinți sunt plecați 
la muncă în străinătate pe grupe de vârstă 

Numărul primăriilor 
care au furnizat date 
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Date 
statistice în 
anul 2020 

<1 
ani 

1-2 
ani 

3-6 
ani 

7-9 
ani 

10-13 
ani 

14-17 
ani 

(din totalul de 45 de 
primării) 

Trim. I 3 13 60 109 180 187 45 

Trim. II 1 6 35 111 186 164 45 

Trim. III 3 11 53 106 193 192 45 

Trim. IV 0 4 49 107 150 133 45 

6. Servicii rezidențiale 

Datele referitoare la serviciile de tip rezidențial din subordinea DGASPC Covasna, precum 
și numărul beneficiarilor sunt evidențiate în tabelele prezentate. În aceste centre sunt 
găzduiți în total 244 de beneficiari, reprezentând aproximativ o treime din totalul copiilor 
cu măsură de protecție specială din evidența Direcției. Acestor copii/tineri li se asigură 
toate drepturile materiale prevăzute de lege: cazare, alimente (hrană de trei ori pe zi și 
mici gustări între mese), îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, bani pentru nevoi 
personale etc. Anul trecut era marcat de pandemie și de măsurile dispuse pentru 
prevenirea răspândirii infecției. 

Dintre serviciile rezidențiale evidențiate în tabelul arătat, 15 centre oferă primire și 
găzduire copiilor sănătoși (protecția copiilor cu dizabilități fiind menționată într-un capitol 
separat).  

Acestea sunt următoarele: 

• un centru de plasament: La sfârșitul anului 2020, Centrul de plasament ”Borosnyay 
Kamilla” Târgu Secuiesc găzduia 41 de copii și tineri. Pregătirea planului de închidere al 
centrului este în curs prin identificarea locațiilor potrivite pentru înființarea noilor servicii 
sociale, evaluarea și pregătirea beneficiarilor, informarea personalului. În cursul anului 
numărul beneficiarilor a scăzut cu 10.  

Centrul este structurat pe 5 module care sunt de fapt apartamente sine stătătoare compuse 
din bucătărie, cameră de zi, dormitoare, grupuri sanitare, hol. Copiii frecventează o formă 
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de învățământ, dar sunt câțiva elevi care au acumulat multe absențe. Un tânăr este student 
la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Din martie 2020 au fost 
suspendate cursurile școlare, după care s-a trecut la învățământul online, copiii fiind 
sprijiniți de educatori și educatorii cu studii superioare. Nici un copil nu a rămas repetent. 
Anul școlar 2020-2021 a început cu prezența fizică la școală, dar această situație a durat 
doar câteva săptămâni după care s-a revenit la învățământul online. Conform vârstei sunt 
două grupuri care cuprind majoritatea copiilor: între 7-14 ani 22 de copii, între 14-18 ani 14 
de copii. Este încurajată menținerea relațiilor personale cu rudele sau alte persoane față de 
care copiii au dezvoltat relații de atașament. După declanșarea pandemiei au fost interzise 
vizitele și nu s-au acordat bilete de învoire. Ulterior, pe perioada stării de alertă restricțiile 
au fost modificate și s-au reluat vizitele cu respectarea procedurilor elaborate în acest sens. 
Beneficiarii cunosc și majoritatea respectă regulamentul de ordine interioară al centrului, 
au un comportament civilizat, respectuos disciplinat și apreciază eforturile depuse de 
către instituție pentru creșterea și educarea lor. Există totuși și câteva excepții. Unii dintre 
beneficiarii centrului prezintă probleme comportamentale, neconformarea regulilor 
interne, manifestarea unei agresivități verbale și/sau fizice. Cele mai însemnate probleme 
sunt cazurile de lipsă fără învoire din centru și frecvența redusă la școală. Trebuie 
menționat ca un efect pozitiv al restricțiilor impuse de pandemie, că s-au stopat plecările 
fără învoire din centru. 

În cursul anului copiii au participat la activități de recreere, socializare și sportive, în 
funcție de posibilități, de multe ori în interiorul imobilului. De ex. sărbătorile de paște, 
Ziua internațională a copilului, ziua centrului, sărbătorile de crăciun, etc., sau activități 
manuale, vizionări de filme, jocuri distractive. Asociația Creștină ”Manna” a contribuit la 
realizarea unor activități până la declanșarea pandemiei. Tabere nu au fost organizate din 
cauza restricțiilor impuse de prevenirea răspândirii infecției de coronavirus. Multe din 
activitățile deja uzuale, de ex. organizarea/participarea la cupe sportive, primirea vizitei 
clovnilor terapeutici din Olanda, primirea de diferiți specialiști  

Copiilor li s-a asigurat toate drepturile materiale prevăzute de legislația în vigoare, au fost 
implicați în întocmirea meniurilor și în luarea deciziilor, precum și în activitățile 
gospodărești.   

Se organizează ședințe de lucru administrative lunare și ședințe de lucru săptămânale, cu 
respectarea restricțiilor impuse. De asemenea, se realizează ședințele echipei 
pluridisciplinare. Educatorii cu studii superioare contribuie la organizarea activităților de 
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recreere, timp liber și socializare. S-au întocmit procedurile conform noilor standarde, 
procedurile privind măsurile anti Covid-19, precum și celelalte documente menționate în 
noile standarde, cu atât mai mult cu cât se așteaptă controlul echipei de inspecție socială în 
vederea acordării licenței de funcționare. Un obstacol în acest sens fiind însă întârzierea 
acordării autorizației ISU. 

Una dintre problemele majore era lipsa psihologului, care s-a rezolvat prin delegarea unui 
psiholog de la un alt serviciu de două ori pe săptămână, iar din luna octombrie s-a întors 
la muncă psihologul centrului din concediu pentru creșterea copilului.  

 11 case de tip familial:  
1. Casa familială nr. 1 Sfântu Gheorghe 
2. Casa familială nr. 2 Sfântu Gheorghe 
3. Casa familială nr. 3 Sfântu Gheorghe 
4. Casa familială Ilieni 
5. Casa familială Cernat 1 
6. Casa familială Cernat 2 
7. Casa familială nr. 1 Întorsura Buzăului 
8. Casa familială Baraolt 
9. Casa familială Târgu Secuiesc 
10. Casa familială ”Szentkereszty Stephanie” 
11. Casa familială Mereni. 

Casele familiale sunt centre de tip rezidențial și sunt arondate unui complex de servicii 
comunitar. În acest fel se asigură ”acoperirea” lor cu specialiști: asistent social și psiholog. 
Din anul 2016 casele familiale funcționează în general cu 6 angajați, patru educatori, un 
educator de specialitate și un șef casă (cu excepția Casei Familiale ”Szentkereszty 
Stephanie” care funcționează cu patru educatori și un educator cu studii superioare). 
Aceste servicii funcționează în imobile sine stătătoare (cu excepția a două dintre ele care 
funcționează în blocuri de apartamente), astfel copiii având la dispoziție un teren de joacă, 
curte sau chiar și grădină. Capacitatea caselor variază în general între 7-12 locuri. Casa 
duplex de la Cernat a fost reorganizată în anul 2019, revenind la forma inițială de două 
case familiale: Cernat 1 și Cernat 2. În urma controalelor efectuate de inspecția socială se 
ține cont cu strictețe de asigurarea unui spațiu de 6 m2 în dormitoare, conform 
prevederilor standardelor minime obligatorii, cu toate că ziua și viața unui copil nu se 
desfășoară în dormitor. În cursul anului nu au loc multe schimbări în ceea ce privește 
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numărul beneficiarilor, din cauză că reintegrările sunt foarte puține, iar casele 
funcționează cu capacitate maximă, astfel nu există locuri disponibile pentru plasamentul 
beneficiarilor noi. Situația copiilor este reevaluată periodic, în special în vederea evaluării 
posibilității reintegrării lor în familiile naturale. 

Pe perioada stării de urgență a fost instalată izolarea la locul de muncă, educatorii lucrând 
în ture de două săptămâni. Beneficiarii au avut interdicție de a părăsi casa și de a primi 
vizitatori. A fost o perioadă dificilă, atât beneficiarii, cât și personalul fiind sprijiniți de 
colegi și de psihologi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. 

Observații/mențiuni:  

- Copiii sunt înscriși în învățământ conform vârstei lor, dar în unele cazuri este prezent 
absenteismul școlar și chiar abandonul școlar. Au participat la cursuri online în funcție de 
situația impusă de autorități.  

- Copiii/tinerii beneficiari participă activ la activități de recreere, sportive și socializare. Li 
se serbează zilele de naștere, se fac pregătiri pentru sărbătorile religioase și pentru alte 
evenimente. Din cauza pandemiei au lipsit taberele, excursiile de câteva zile. Au fost 
organizate mici excursii, ieșiri la iarbă verde în apropierea localității.  

- În majoritatea caselor există copii cu probleme comportamentale, probleme de 
adaptare, comportament delincvent sau alte tipuri de probleme, uneori aceștia influențând 
în mod negativ comportamentul celorlalți beneficiari din casă. 

- Menținerea relațiilor cu părinți, rude sau alte persoane față de care copilul a dezvoltat 
legături de atașament este încurajată și monitorizată permanent. Din cauza măsurilor de 
restricție, o perioadă menținerea relațiilor s-a realizat doar telefonic. 

- Când situația generată de pandemie a permis, au fost organizate mai multe excursii în 
zona caselor sau în țară la diferite puncte turistice.  

- Copiii sunt înscriși la medic de familie. Starea lor de sănătate este monitorizată de un 
asistent medical, care susține și întâlniri, discuții tematice. În caz de nevoie se fac 
consultații de specialitate, spitalizări. Au primit multe informații cu privire la prevenirea 
răspândirii infecțiilor, menținerea stării de igienă a mâinilor, respectarea măsurilor 
dispuse cu privire la testare, izolare, carantină. 
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- Copiii participă la luarea deciziilor. Se întâlnesc lunar pentru discutarea problemelor 
comune în Consiliul Copiilor. 

- Șefii de casă se preocupă, în majoritatea cazurilor, de aspectul casei, atât din punct de 
vedere estetic (zugrăveli, aranjamente interioare și exterioare), cât și al comodității, 
utilității, precum și de reparațiile necesare funcționării. Dotarea caselor se schimbă în 
funcție de resursele financiare avute la dispoziție de către Direcție, care se utilizează în 
funcție de necesități.  

- Activitățile din case sunt sprijinite de ONG-uri. Copiii participă la diferite cercuri la 
Clubul Elevilor sau susținute de ONG-uri. 

- De sărbători copiii primesc cadouri și de la diferite instituții, firme, ONG-uri, persoane 
fizice.  

În vederea respectării standardelor minime obligatorii, calitatea serviciilor este periodic 
verificată. 

• un centru de sprijin: Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani a fost reorganizat în 
anul 2019 când s-a schimbat locația din apartamente de câte patru camere într-un imobil 
de sine stătător. Centrul a fost trecut în subordinea Complexului de Servicii Comunitare 
Sfântu Gheorghe prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 151/30.08.2019, iar prin 
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 209/13.12.2019 a fost aprobată achiziționarea 
imobilului și a Regulamentului de organizare și funcționare. Considerăm că această 
schimbare a locației are mai multe beneficii: 

- beneficiarii se putea bucura de o atmosferă mult mai familială, ceea ce reprezintă una 
dintre principiile specifice în baza cărora funcționează centrul;   

- beneficiarii pot să formeze o comunitate mai închegată și au posibilitate să apeleze mai 
frecvent la sprijinul personalului, iar angajații ar putea să acorde acest sprijin la momentul 
oportun; 

- personalul centrului poate să-și îndeplinească atribuțiile mult mai eficient și poate 
asigura supravegherea beneficiarilor  în două schimburi; 

- problemele de acomodare a tinerilor la așteptările colectivului de locatari nu ar mai 
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reprezenta motive de conflicte; 

- cheltuielile de funcționare și de întreținere ar fi mai mici în cazul unui singur imobil, 
decât în cazul celor patru apartamente.  

Conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, beneficiarilor li se asigură găzduire și cazare până la terminarea cursurilor 
școlare/universitare, maximum până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Serviciul are ca 
scop reintegrarea socio-profesională a tinerilor.  

Conform datelor în cursul anului 2020 numărul beneficiarilor a fost inițial de 8, iar la 
sfârșitul anului 12 (5 ieșiri, 9 intrări). Fiecare tânăr poate primi o formare profesională, are 
ocazia de a învăța o meserie pe timpul plasamentului la centrul de sprijin sau să se 
dezvolte prin frecventarea învățământului superior. Majoritatea tinerilor frecventează 
diferite forme de învățământ (liceu tehnologic sau universitate), dar sunt și tineri care 
lucrează sau sunt în căutarea unui loc de muncă. Tinerii sunt luați în evidența Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna în vederea sprijinirii lor de a găsi 
locuri de muncă. Fiecare dintre tineri mențin într-o anumită măsură relațiile cu părinții, 
alte rude sau fostul AMP. Tinerii sunt înscriși la medic de familie și participă la discuții 
despre stilul de viață sănătos cu personalul centrului. De asemenea, se lucrează cu tinerii 
în vederea dezvoltării abilităților lor de planificare pe termen lung, motivare pentru 
respectarea regulilor interne și pentru întărirea asumării responsabilității în luarea 
deciziilor. Participă la diferite programe de socializare. 

În vederea asigurării supravegherii tinerilor în ture, numărul personalului a fost mărit. 
Centrul ar trebui să funcționeze cu un coordonator personal de specialitate, un asistent 
social, un psiholog și patru educatori, însă în rândul educatorilor fluctuația este mare.        

• un centru de primire în regim de urgență pentru copii: Centrul de Primire în Regim 
de Urgență ”Prinț și Cerșetor” Sfântu Gheorghe funcționează din anul 2011. Are o 
capacitate de 15 locuri pentru a asigura cele mai optime condiții primirii și găzduirii 
beneficiarilor. Este singurul centru de urgență pentru minori de pe teritoriul județului, ca 
urmare fluctuația în rândul beneficiarilor este destul de mare. Categoriile de beneficiari 
sunt variate: copii găsiți pe stradă fără supraveghere părintească sau care cerșesc, copii 
transferați în regim de urgență din alte servicii (de obicei din asistență maternală), copii 
abuzați sau neglijați în cadrul familiei biologice care trebuie separați în regim de urgență 
de părinții lor, copii repatriați. Aceste categorii s-au modificat în cursul anului 2020: în 
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contextul pandemiei COVID-19, centrul a fost desemnat ca locație cu rol de triaj destinat 
izolării/carantinării beneficiarilor din întreg sistemul de protecție.  

În anul 2020, situația statistică a cazurilor se prezintă astfel: 

- Numărul total al cazurilor a fost de 51, dintre care 26 de copii cu măsură de protecție 
specială, 24 de copii care au beneficiat de serviciile centrului în baza dispozițiilor de 
carantinare/izolare în context COVID-19, 1 copil din al județ identificat fără supraveghere 
care ulterior a fost preluat de familie. 

    

Nr. copii asistați în 
perioada  

01.01.2020 – 31.12.2020 –  

26 copii 

Nr. ieșiri în perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020 – 22 copii 

Nr. intrări 
anii anteriori 

Nr. intrări 
2020 

Reintegrare 
în familie/ 

tutelă 

Ieșire din 
sistemul de 

protecție 
specială 

Plasament 
la fam. 

extinsă / 
substitutivă 

Transfer 
alte 

servicii 

8 18 6 0 1 15 

Admiterea în centru se realizează în baza dispoziției de plasament în regim de urgență, cu 
respectarea termenului de 5 zile pentru depunerea în instanță sau revocarea dispoziției, în 
funcție de caz. La admiterea în centru, fiecărui copil îi sunt prezentate în funcție de gradul 
de maturitate, principalele reguli de organizare și funcționare ale centrului, ghidul  
beneficiarilor prin intermediul căruia se realizează informarea copiilor cu privire la scopul 
centrului, drepturile și responsabilitățile pe care le au în centru și Carta drepturilor 
beneficiarilor.  

Referitor la promovarea și sprijinirea educației în cadrul centrului, menționăm că pe lângă 
educația informală și non-formală, copiilor li s-a asigurat și accesul la educație în sistem 
formal de învățământ școlar. Pentru a veni în sprijinul copiilor în sensul participării la 
cursurile online și rezolvarea sarcinilor școlare fiecare copil a beneficiat de acces la 
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dispozitive electronice (ex. telefon, laptop, tabletă). Unul dintre avantajele cursurilor 
online a fost acela că majoritatea copiilor s-au familiarizat cu folosirea diferitelor platforme 
de învățare. 

S-au organizat bilunar pentru copii, în funcție de vârstă și grad de maturitate, activități de 
educație pentru sănătate coordonate de asistenții medicali, temele abordate în perioada 
raportată fiind cele referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus, 
iar în subsidiar și cele cu privire la  igiena corporală/personală, alimentație sănătoasă, 
beneficiile sportului asupra sănătății, educație sexuală. Totodată, bilunar copiilor li s-a 
efectuat test COVID-19. Nici un copil din cadrul C.P.R.U. „Prinț și cerșetor” nu a fost 
infectat cu virusul SARS – CoV 2. 

În perioada monitorizată toți copiii au menținut legătura cu familia/alte persoane 
apropiate prin modalități alternative contactului direct, respectiv convorbiri telefonice/pe 
rețele de socializare și, ulterior, prin întâlniri organizate la centru cu respectarea tuturor 
măsurilor de prevenire a infecției cu COVID – 19, învoiri în familie.  

În cadrul centrului li s-a asigurat copiilor serbarea zilelor de naștere fără participarea 
persoanelor apropiate din afara centrului. În perioada raportată, activitățile de recreere și 
socializare s-au desfășurat la: săniuș, patinoar, Aqua Park în Brașov, Centrul de Echitație 
Arcuș, picnic spre Șugaș Băi, vopsirea ouălor de Paști, excursii la Cetatea Rupea, 
Micloșoara (castelul Kálnoky), Lacul de Smarald (Racoș), Lacul Sf. Ana, Cernat (cetatea 
Ika), Lacul Pădureni, Aita Medie (Balta de pescuit), Moacșa (Pivnița uriașă), Tușnad Băi, 
Odorheiu Secuiesc (parcul Mini Transilvania și Băile Szejke), Bálványos, Valea Zimbrilor, 
Cascada Urlătoarea, sport, jocuri de societate, confecționare mărgele, cutii de depozitare 
bijuterii. 

Consilierea psihologică este realizată de către psihologul centrului care-și desfășoară 
activitatea în conformitate cu noile SMO, toți copii beneficiind de servicii de consiliere 
psihologică individuală și în grup. Pe perioada stării de urgență consilierea copiilor s-a 
realizat prin mijloace de comunicare moderne, alternative la contactul direct, ulterior 
revenindu-se la consilierea fizică a copiilor.  

De asemenea, pentru fiecare copil transferat la alte servicii de tip rezidențial sau reintegrat 
în familie s-a realizat pregătirea pentru ieșirea din C.P.R.U. „Prinț și cerșetor” prin vizite 
ale copilului la centre aceștia fiind însoțiți de managerul de caz și psiholog sau menținerea 
relației cu părinții, consilierea părinților și a copilului.   
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În vederea unei funcționări optime a centrului în primele trei luni ale anului s-au 
organizat ședințe administrative cu personalul pentru discutarea, analizarea și rezolvarea 
în mod favorabil a problemelor ivite în desfășurarea activității acestora. Ulterior, în 
contextul epidemiologic actual comunicarea cu personalul s-a realizat prin mijlocele de 
comunicare telefonică/online. 

Greutățile întâmpinate în perioada raportată vizează situațiile de absenteism ale 
adolescenților din centru, tulburări de comportament ale anumitor adolescenți (consum de 
alcool, vagabondaj, asociere cu persoane nepotrivite), înțelegerea și acceptarea de către 
copii a restricțiilor impuse în context COVID – 19, asigurarea protecției adolescenților care 
prezintă diferite tulburări de conduită, inundarea subsolului după fiecare ploaie 
torențială, defecțiuni repetate ale pompei din fosa septică. 

• un centru maternal: Centrul Maternal din mun. Sfântu Gheorghe este un serviciu unic 
în județul Covasna și tocmai din această cauză încearcă să corespundă nevoilor identificate 
pe plan județean. Inițial a fost înființat pentru a oferi un adăpost temporar mamelor 
minore care după nașterea unui copil nu se pot întoarce în familiile lor. Ulterior această 
destinație a suferit modificări și în ultimii ani au fost primiți în centru mame cu copii lor, 
indiferent de vârsta mamei. Centrul avea capacitate pentru 4 cupluri mamă-copil. Datorită 
obținerii finanțării pentru reparația și extinderea imobilului în care funcționează centrul, 
din luna septembrie a anului 2013 activitatea Centrului Maternal a fost suspendată. 
Lucrările s-au finalizat în martie 2017, iar activitatea centrului a fost reluată din luna iunie 
2017. În urma extinderii Centrul poate găzdui 6 mame împreună cu copiii lor. 

În anul 2020 au beneficiat sau beneficiază de serviciile centrului 9 cupluri mamă-copil (9 
mame cu 12 copii). În perioada raportată majoritatea beneficiarelor au fost mame minore 
cu copii lor. Cuplurilor mamă-copil admise li se asigură mai multe tipuri de servicii: 
găzduire; supraveghere; consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză, abilități 
parentale; informare; educare; reintegrare familială și comunitară; activități recreative și de 
socializare etc. Mamele majore sunt susținute în vederea obținerii unui loc de muncă și a 
unei chirii unde să poată locui împreună cu copiii lor. Procedurile de lucru au fost 
modificate în urma modificării standardelor.  

7. Alternative de tip familial 

Plasamentele familiale la rude, alte familii/persoane și în asistență maternală sunt 
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considerate cele mai eficiente tipuri de măsuri de protecție specială din punctul de vedere 
al asigurării protecției și drepturilor copilului separat de părinți a unui mediu familial. 
Două treimi din numărul total al copiilor care beneficiază de măsura de protecție specială 
a plasamentului se află în astfel de tipuri de plasamente. Reevaluarea acestor cazuri este 
de competența și de obligația specialiștilor din cadrul direcției. Ne putem achita de această 
sarcină cu foarte multe greutăți, având în vedere fluctuația de personal, care periodic se 
traduce prin numărul mare al cazurilor/asistent social sau psiholog. Reevaluarea acestor 
cazuri se realizează prin multe deplasări pe întreg teritoriul județului. De asemenea, 
presupune și prezentarea acestor cazuri instanței judecătorești competente, Comisiei 
pentru protecția copilului Covasna sau directorului general adjunct, în funcție de 
specificul cazului.  

Serviciul de asistență și management de caz pentru copilul aflat în plasament la 
familii/rude gradul IV/ alte persoane sau centru rezidențial 

După modul de organizare avut din septembrie 2011, serviciul a fost reorganizat în anul 
2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 171/24.10.2019 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției 
Copilului Covasna. Ca urmare, pe lângă principalul obiectiv avut de a respecta prevederile 
Ordinului nr. 288/2006 care prevede obligativitatea utilizării metodei de lucru a 
managementului de caz în instrumentarea tuturor cazurilor de protecția copilului, trebuie 
ținut cont și de respectarea prevederilor Ordinului nr. 26/03.01.2019 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor 
din sistemul de protecție specială.  

Noul Serviciu de asistență și management de caz pentru copilul aflat în plasament la 
familii/rude gradul IV/ alte persoane sau centru rezidențial cuprinde un Compartiment de 
evaluare, instruire, monitorizare a persoanelor/familiilor de plasament și un 
Compartiment management de caz pentru copilul aflat în plasament la o familie/persoană 
sau la centru rezidențial. Din cadrul serviciului fac parte inspectori cu atribuții de asistent 
social sau psiholog. Asistenții sociali monitorizează cazurile copiilor aflați în plasament la 
rude sau alte persoane/familii și ale copiilor plasați în diferite servicii rezidențiale, precum 
și familiile/personale care au în plasament copii. În cazul copiilor care, din anumite 
motive, sunt separați de familiile lor, primordial trebuie cercetată posibilitatea plasării lor 
la rude de până la gradul al patrulea.  



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
38
	

Conform datelor de la sfârșitul anului trecut, specialiștii din cadrul Direcției 
instrumentează 282 de asemenea cazuri de plasamente familiale. În anumite situații și 
cazurile de tutelă de pe teritoriul județului Covasna sunt pregătite de către angajații 
acestui serviciu. La sfârșitul perioadei raportate în evidența Direcției erau consemnate 20 
de cazuri de tutelă. Activitatea desfășurată în soluționarea cazurilor de plasamente 
familiale este organizată conform principiului zonal și presupune  

- instrumentarea cazurilor noi: evaluarea psiho-socio-economică a situației familiei 
biologice a copilului, evaluarea psiho-socio-economică a familiei/persoanei care dorește 
plasamentul, colaborarea cu serviciile publice de asistență socială de la domiciliile 
familiilor implicate, pregătirea dosarului și prezentarea cazului în fața comisiei/instanței în 
vederea instituirii măsurii de protecție specială a plasamentului;   

- reevaluarea cazurilor: reevaluarea presupune reînnoirea tuturor actelor din dosar, vizite 
la domiciliile persoanelor implicate, întâlnirile echipei multidisciplinare, pregătirea și 
prezentarea cazului în fața comisiei sau pentru directorul general adjunct;  

- modificarea măsurii: dacă în urma reevaluării se constată necesitatea modificării 
măsurii, documentele trebuie pregătite în acest sens și depuse spre soluționare comisiei/ 
instanței: 

- monitorizarea cazurilor este o obligație impusă de lege și presupune prezentarea de 
rapoarte trimestriale către AJPIS Covasna; 

- încetarea măsurii plasamentului: închiderea cazului se poate întâmpla la cererea 
părinților prin reintegrarea copilului în familia biologică, la împlinirea vârstei majoratului 
în cazul în care tânărul în cauză nu își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi 
sau la împlinirea vârstei de 26 de ani.  

Monitorizarea activității familiilor/persoanelor de plasament: 

În anul 2020, specialiștii serviciului au contribuit la evaluarea a unui număr de 33 
persoane/familii de plasament, care au depus cerere de evaluare pentru a lua copii în 
plasament. Totodată un nr. de 26 familii/persoane de plasament și-au încheiat activitatea 
ca urmare a revocării măsurii de plasament a unui copil/tânăr din familie.  La începutul 
anului 2020 numărul familiilor/persoanelor de plasament a fost 240, iar la sfârșitul anului 
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numărul lor fiind de 232. 

Cu ocazia monitorizării activității familiilor/persoanelor de plasament, aceștia au fost 
informați cu privire la noile reglementări; au fost coordonați, îndrumați și s-a oferit suport 
în vederea soluționării problemelor apărute în desfășurarea activității de îngrijire și 
educare a copilului/copiilor plasat/plasați. Activitatea familiilor/persoanelor de plasament 
a fost monitorizată prin vizite la domiciliul acestora, de către managerii de caz 
responsabili, fiind întocmite aproximativ 1167 de rapoarte de monitorizare. În perioada  
raportată o singură persoană a participat la un curs de formare inițială organizată de SMC 
AMP,  în vederea devenirii persoană de plasament. 

Monitorizarea  situației   copiilor aflați în plasament la familii/persoane de plasament: 

La începutul anului 2020, la cei 240 de familii/persoane de plasament au fost plasați un nr. 
de 297 de copiii/tineri, iar la sfârșitul perioadei raportate la cei 232 familii/persoane, sunt 
plasați 302 copii.    

În urma necesității de a lua o măsură de protecție specială la o familie/persoană de 
plasament,  în perioada raportată,  12 copii au fost plasați  în regim de urgență. 

Managerii de caz responsabili pentru monitorizarea situației copiilor aflați în plasament 
au  reevaluat împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială 
pentru un număr  230 de  copii.   
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Alte date statistice în perioada raportată: 
- cazuri noi: 33 (cazuri cu hotărâri CPC sau sentințe civile); 
- reintegrări în familia naturală: 7 copii; 
- încetarea măsurii de protecție: 26 cazuri  (a împlinit 18 ani și nu mai continuă studiile); 
- menținere măsura de protecție: 242 copii (până la terminarea studiilor/integrare 
socioprofesională); 
- cereri noi apărute în perioada raportată care au fost respinse, retrase, rezolvate fără 
HOT/SC: 9 cereri; 
- cazuri preluate de la alte servicii: 5 cazuri; 
- 2 propuneri de deschidere a procedurii adopției. 

Alte activități: 

Din punct de vedere al dezvoltării psihosociale ai copiilor din cadrul serviciului, 
psihologii serviciului au întocmit în jur de 350 fișe psihologice, iar un număr de 15 copii au 
beneficiat și de consiliere psihologică.  Pe lângă aceste activități în timpul pandemiei au 
oferit suport psihologic telefonic copiilor și familiilor de plasament și au participat la 
audierea minorilor la solicitarea Inspectoratului de Poliție. 

Evaluarea multidisciplinară a copiilor din Centru de Plasament “Borosnyay Kamilla” 
Târgu Secuiesc: Ca urmare a desemnării echipei de pregătire a planului individual de 
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închidere a Centrului de Plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc în cursul anului 
mai mulți specialiști din cadrul serviciului au contribuit la evaluarea copiilor/tinerilor din 
Centru, au întocmit rapoarte și tabele sintetice, au participat la consilierea și stabilirea 
acțiunilor de pregătire a copiilor/tinerilor din centru cu privire mutarea lor în servicii 
alternative. Evaluarea multidisciplinară a beneficiarilor din Centrul a fost activitatea 
principală a specialiștilor, activități care au vizat evaluarea familiei naturale și extinse, 
precum și a legăturii copilului/tânărului cu familia, evaluarea serviciilor din comunitate, 
raportul concluziv și planul de viitor. În perioada iulie-septembrie 2020, s-a efectuat 
evaluarea multidisciplinară a unui număr de 42 copii, evaluare care s-a finalizat cu succes. 
După finalizarea acestei etape s-a efectuat introducerea datelor colectate în baza de date 
“E-Cuib”, un program on-line, din care se va genera automat Planul de închidere a 
centrului. 

În cadrul proiectului I-Progres, implementat de Banca Mondiala (și ANDPDCA) cu privire 
la realizarea unei baze de date privind copiii din sistemul de protecție s-a solicitat 
completarea unui chestionar de către copii cu vârsta peste 10 ani cu măsură de protecție. 
Un număr de aproximativ 200 de chestionare “Vocea Copilului” au fost completate cu 
ajutorul managerilor de caz, urmând în continuare încărcarea celorlalte date și informații 
solicitate de program. 

Având în vedere modificările legislative privind standardele minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip familial, au fost reorganizate activitățile serviciului în conformitate 
cu prevederile ordinului, au fost redactate un număr de 15 proceduri de lucru, au fost 
demarate activități specifice de constituire de registre, etc. 

În cursul anului au fost redactate și depuse actele necesare (Fișa de autoevaluare, Cerere 
de licențiere, Regulament de organizare și funcționare, etc.) pentru solicitarea licențierii 
serviciului “Familii/persoane de plasament”, cererea fiind aprobată de ANDPDCA prin 
Decizia nr. 95/14.01.2021 acordând licența de funcționare provizorie. 

În cursul anului 2020 specialiștii din cadrul serviciului au participat la  următoarele 
cursuri de formare /conferințe: Managementul de caz în serviciile pentru protecția 
copilului, Pregătire pentru ieșirea din îngrijire a tinerilor din sistemul de protecție 
specială, Activități on-line cu efect de susținere a igienei mentale. 
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Dificultăți întâmpinate în cursul  anului: 

Din cauza pandemiei COVID-19, volumul de muncă în cadrul serviciului a fost comprimat 
în câteva luni de lucru. Din cauza restricțiilor nu s-a putut efectua vizite la domiciliul 
familiilor/persoanelor de plasament, contactarea copiilor și a familiilor au fost efectuate pe 
căi electronice (telefonic, prin poștă electronică, rețele de socializare, etc) 

A rămas în continuare problema de bază, și anume în majoritatea cazurilor măsura de 
protecție dispusă la o familie/persoană de plasament nu are practic caracter temporar; 
mulți copii rămân în îngrijirea acestora pe o perioadă mai lungă. 

Numărul scăzut de reintegrări în familia naturală se datorează lipsei  resurselor financiare  
ale familiilor naturale, dezinteresul părinților, condiții de viață  precare  etc. Lipsa 
alternativelor pe plan local, implicare scăzută în oferirea serviciilor pentru părinți, 
serviciile se limitează la oferirea prestaților. 

Serviciul de asistență și management de caz pentru copilul aflat în plasament la asistent 
maternal profesionist 

La începutul anului 2019 a intrat în vigoare Ordinul nr. 26/03.01.2019 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor 
din sistemul de protecție specială. Ca urmare, acest serviciu a fost reorganizat în anul 
2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 171/24.10.2019 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției 
Copilului Covasna. Noul Serviciul de asistență și management de caz pentru copilul aflat în 
plasament la asistent maternal profesionist este compus dintr-un Compartiment de 
evaluare, instruire, monitorizare a asistenților maternali profesioniști, un Compartiment 
management de caz pentru copilul aflat în plasament la asistenți maternali profesioniști, 
precum și din asistenți maternali profesioniști.  

După modificarea legislativă  din 2015 referitoare la interdicția plasării copiilor sub vârsta 
de 3 ani în servicii de tip rezidențial, la sfârșitul anului 2018 a intervenit o nouă 
modificare. Din data de 01.01.2019 pragul de vârstă prevăzut a fost schimbat la 7 ani prin 
modificarea Legii nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului. 

La fel ca și în anii anteriori, se menține tendința de scădere atât a numărului asistenților 
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maternali profesioniști, cât și, implicit, a numărului copiilor plasați în asistență maternală. 
Dacă la începutul anului 2011 Direcția a avut un număr de 161 de angajați AMP, la 
sfârșitul anului 2020 a ajuns la 124. Implicit a scăzut și numărul copiilor plasați în asistență 
maternală. În anul 2011 au fost 314 de copii plasați la AMP, iar la sfârșitul anului 2020 a 
ajuns la 215.   

A continuat și în anul 2020, implementarea proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor”, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în vederea recrutării persoanelor care doresc 
să devină asistenți maternali profesioniști și care vor fi nou angajați pe perioada de 
implementare a proiectului. În cursul anului 2020, au fost angajați 10 asistenți maternali 
profesioniști. 

Distribuția copiilor în funcție de număr și deficiență-handicap, se prezintă astfel: 

 Nr. 
AMP 
2017 

Nr. 
AMP 
2018 

Nr. 
AMP 
2019 

Nr. 
AMP 
2020 

AMP care au în plasament un 1 copil încadrat în 
grad de handicap 

11 11 22 23 

AMP care au în plasament 2 copii încadrați în 
grad de  handicap 

5 5 5 5 

AMP care au în plasament 2 copii, dintre care 1 
copil încadrat în grad de handicap 

15 14 10 12 

AMP cu 3 copii, dintre care 1 copil încadrat în 
grad de handicap 

2 0 1 1 

AMP cu 4 copii, dintre care 1 copil încadrat în 
grad de handicap 

0 0 0 0 

AMP care au în plasament 1 copil fără handicap 9 11 4 10 

AMP care au în plasament 2 copii 85 79 76 70 
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AMP care au în plasament 3 copii 5 5 4 3 

TOTAL 132 125 122 124 

Statistici privind asistenții maternali profesioniști: 

Atestatele asistenților maternali profesioniști se emit pe o perioadă de trei ani, dar situația 
lor și a copiilor aflați în plasament trebuie verificate lunar. Activitatea asistenților 
maternali profesioniști a fost monitorizată prin vizite la domiciliul acestora, de către 
asistenții sociali responsabili de monitorizarea activității AMP, psihologii serviciului, 
respectiv asistenții sociali responsabili de copii, fiind întocmite 761 de rapoarte de 
monitorizare.  

Asistenții sociali responsabil de caz, pe perioada restricțiilor cauzate de pandemie au ținut 
legătura cu AMP prin telefon, precum și prin intermediul rețelelor de socializare, AMP 
fiind informați despre măsurile preventive în legătura cu pandemia, fiind asigurat 
totodată și consilierea necesară. După reluarea vizitelor la domicilie AMP, înainte de vizita 
efectuată au fost completate formularele de triaj, în vederea prevenirii răspândirii 
virusului SARS CoV2. 

În ceea ce privește atestările, reatestările, alte modificări și, implicit modificări ale 
raporturilor de muncă, în anul 2020 au avut loc următoarele activități: 
- reînnoirea atestatului de AMP: 36 de cazuri; 
- încetarea contractului individual de muncă: 11 cazuri.  

În cursul anului trecut un număr de 17 de persoane au solicitat evaluare în scopul de a 
deveni asistenți maternali profesioniști și s-au organizat două serii de cursuri de formare. 
În urma evaluării condițiilor existente la domiciliul persoanelor solicitante și a susținerii 
examenelor, 11 persoane au fost atestate.  

Pe parcursul anului 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, asistenții maternali 
nu au participat la cursuri de perfecționare. Întrunirile grupurilor de autoajutorare s-au 
realizat virtual, prin intermediul rețelelor de socializare și prin aplicația WhatsApp. În 
cadrul acestor întâlniri sunt discutate diverse probleme cu care se confruntă asistenții 
maternali profesionist, precum educarea copiilor aflați în plasament, probleme 
comportamentale, probleme legate de educarea  tinerilor aflați în plasament. 
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Statistici privind copiii plasați în asistență maternală: 

În anul 2020, 24 de copii au fost plasați la asistenți maternali profesioniști în plasament în 
regim de urgență.  

Specialiștii serviciului responsabili pentru copii aflați în plasament au reevaluat 168 de 
cazuri. În urma reevaluării situației copiilor aflați în asistență maternală: 
- 1 copil a fost transferat la un alt asistent maternal; 
- 4 copii au fost dați în plasament familial; 
- 1 copil a fost reintegrat în familie; 
- 10 copii au fost transferați în servicii rezidențiale; 
- pentru 7 tineri a fost menținută măsura de protecție până la terminarea studiilor; 
- pentru 4 beneficiari s-a dispus încetarea măsurii; 
- 11 copii au fost încredințați familiilor adoptive; 
- în 43 de cazuri a fost inițiată procedura de deschidere a adopției naționale. 

Cu toate că au fost trimise înștiințări pentru mulți părinți cu privire la modalitatea de 
menținere a relațiilor personale cu copiii lor, în cursul anului 2020 au fost vizitați periodic 
29 de copii.  

Cu ocazia întâlnirilor au fost respectate  măsurile de prevenire cu privire la virusul Covid 
19, vizitele între familiile naturale și copii aflați la AMP fiind organizate în aer liber și au 
fost supervizate de către asistenții sociali, psihologi, fiind întocmite rapoarte de 
întrevedere privind evoluția relației copil-părinte pentru fiecare copil. Din cauza 
pandemiei nici un copil nu a fost învoit  la familia naturală sau la rude. 

Activitatea psihologilor și psihopedagogilor din cadrul serviciului de asistență maternală 
se exprimă în următoarele cifre: 
- 209 de copii au fost evaluați din punct de vedere al dezvoltării psihosociale și 
psihomotrice;  
- pentru 5 copii a fost instituit un plan individualizat de dezvoltare; 
- 8 copii au beneficiat de terapie de suport; 
- 78 de  copii au beneficiat de consiliere psihologică; 
- 47 de asistenți maternali au beneficiat de consiliere psihologică și terapie suportivă. 

Având în vedere particularitatea acestui an, din cauzată de pandemia Covid-19, eforturile 
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specialiștilor au fost deosebite, mai ales în a păstra contactul cu copiii aflați în plasament, 
AMP, familiile naturale, prin vizite în teren, precum și prin rețelele de socializare, aplicații 
online.  

8. Adopții interne  

Domeniul adopției reprezintă un proces în continuă schimbare în sensul detalierii cât mai 
minuțioase a prevederilor legislative. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției a 
suferit mai multe modificări, care au fost aduse în interesul copilului și al familiei (de ex. s-
a extins perioada de valabilitate a atestatului de familie aptă să adopte de la un an la 2 ani, 
s-a introdus profilul copilului greu adoptabil etc.), dar au avut loc și modificări tehnice 
(predarea responsabilității completării Registrului Național de Adopție de către forul 
central la nivelul județelor, adică pentru DGASPC). 

În anul 2020 a fost publicată Legea nr. 268/25.11.2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru 
abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Însă cele mai 
importante modificări ale acesteia, de ex. valabilitatea atestatului va fi de 5 ani, efectele 
hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției se mențin până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 18 ani, acordarea unui concediu de acomodare și a unei 
indemnizații lunare, a unei indemnizații de sprijin, etc., vor intra în vigoare la 120 de zile 
de la publicarea legii, adică la sfârșitul lunii martie 2021. În această perioadă Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale, la propunerea ANDPDCA, va elabora normele 
metodologice de aplicare. 

Procesul de adopție cuprinde mai multe faze, inițial făcându-se demersuri în paralel 
pentru copilul care urmează să fie liber pentru adopție și pentru familia potențial 
adoptatoare.  

În privința copilului prima fază presupune deschiderea procedurii adopției. În anul 2020 
au fost admise de instanță 26 de dosare cu acest obiect, cu sentință civilă și irevocabilă. La 
sfârșitul anului erau în lucru încă 48 de cazuri. A existat un caz de respingerea a 
deschiderii procedurii adopției și reintegrarea copilului în familia biologică. Numărul 
mare de dosare pregătite în vederea deschiderii procedurii adopției se datorează obligației 
managerilor de caz de a evalua toate cazurile copiilor sub 14 ani care nu au deschisă 
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procedura adopției până la data de 30.09.2020.  

În privința familiilor adoptatoare, în anul 2020 au fost evaluate și au primit atestate de 
familie aptă pentru adopție un număr de 12 familii (3 familii erau încă în evaluare la 
sfârșitul anului).  

În urma acestor demersuri, s-au realizat 12 încredințări în vederea adopției pentru o 
perioadă de 90 de zile la familiile adoptatoare (unele încredințări au avut loc în alte 
județe). Aceasta este o perioadă de adaptare care se finalizează prin încuviințarea adopției, 
dată de la care adopția își produce efectele: copilului i se întocmește un nou certificat de 
naștere în care sunt trecuți părinții lui și copilul devine rudă cu familia/rudele părinților 
lui.  

Anul trecut au fost finalizate 7 încuviințări.  

Ultima etapă este reprezentată de post-monitorizare care durează doi ani și are ca scop 
verificarea periodică a atașamentelor formate, a modalității de creștere și educare a 
copilului în familie.  

Alte date din activitatea Compartimentului de adopție, postadopție:    
- un număr de 28 de familii/copii au fost monitorizate în cadrul etapei de post-adopție; 
- alte 12 de familii au beneficiat de informare și consiliere cu privire la adopție; 
- există 38 de copii în RNA cu DPA activ. 

Reușitele în această perioadă se concretizează și în următoarele: 
- a crescut numărul familiilor care au cerut reevaluare pentru a adopta al doilea copil; 
- realizarea paginii de Facebook pentru familiile care au adoptat copii sau sunt în curs de 

a adopta. 

Greutățile întâmpinate în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului și a 
standardelor minime obligatorii: 
- imposibilitatea de a ajunge în termenul prevăzut de lege la fiecare copil aflat în 
postmonitorizare (datorită măsurilor din cauza pandemiei). 
- dificultatea de a colabora cu specialiștii din alte județe. 
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9. Protecția copiilor cu dizabilități 

Un important segment al activității direcției vizează susținerea funcționării serviciilor care 
asigură protecția și reabilitarea copiilor cu dizabilități. Demersurile pentru realizarea 
încadrării în grad de handicap se realizează prin intermediul Compartimentului de 
Evaluare Complexă Copii, de către Comisia pentru Protecția Copilului. Menționăm că 
eliberarea certificatelor de orientare școlară a fost trecută în competența Comisiei de 
orientare școlară și profesională.  

Conform statisticii CEC-ului, în anul 2020 au fost 68 de cazuri noi și 55 de cazuri care au 
ieșit din evidența serviciului (la împlinirea vârstei de 18 ani).   

Situația copiilor încadrați în grad și reevaluați în anul 2020 de către CEC se prezintă astfel: 

 

 

GRADUL DE 
HANDICAP 

TIPUL  AFECȚIUNII NUMĂR TOTAL:  

484 

Grav Neuropsihic – mintal – asociat 179  

 

316 

Fizic 10 

Somatic 100 

Vizual 13 

Auditiv 14 

Accentuat Neuropsihic – mintal – asociat 46  

 

111 

Fizic 11 

Somatic 27 

Vizual 8 

Auditiv 19 

Mediu  Neuropsihic – mintal – asociat 25  

 Fizic 7 
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Somatic 8 54 

Vizual 9 

Auditiv 5 

Ușor Neuropsihic – mintal – asociat 2  

 

3 

Fizic 1 

Somatic 0 

Vizual 0 

Auditiv 0 

O altă statistică întocmită de CEC copii vizează următoarele categorii: 
 Numărul total de copii cu hipoacuzie și surdomutitate:         38 

Numărul total de copii cu autism:                                           40 
Numărul total de copii cu diabet zaharat tip I:                        45 
Numărul total de copii cu sindrom Down:                              34 

 Numărul total de copii cu probleme de vedere si nevăzători:      35 

Potrivit datelor secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului Covasna, în cursul 
anului 2020, SEC a prezentat Comisei 486 de dosare, emiţându-se 486 hotărâri și certificate 
de încadrare în grad de handicap, care pot fi clasificate astfel: 

 

Încadrări în 
grad de 
handicap: 

 Date CPC Date 
SEC 

GRAV 

fără asistent personal pentru 6 luni 3 

317 316 

fără asistent personal pentru 1 an 21 

fără asistent personal pentru 2 ani 38 

cu asistent personal pentru 6 luni  5 

cu asistent personal pentru 1 an 83 

cu asistent personal pentru 2 ani 157 
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cu asistent personal până la vârsta 
de 18 ani 

10 

ACCENTUAT 

pentru 6 luni  - 

111 

 

111 pentru 1 an 60 

pentru 2 ani 51 

MEDIU 

pentru 6 luni 4 

54 54 pentru 1 an 31 

pentru 2 ani 19 

UŞOR 
pentru 1 an 2 3 3 

pentru 2 ani 1 

Cazuri 
amânate 

-  

Fără 
încadrare 

1  

TOTAL 486 484 

Pentru protecția copiilor cu dizabilități în cadrul DGASPC Covasna funcționează 
următoarele servicii: 

• un centru de plasament: Centrul de plasament nr. 6 Olteni este un centru de tip 
rezidențial pentru copii cu dizabilități. La finalul anului 2020 centrul găzduiește 29 de 
copii/tineri (cu 10 mai puțin decât în urmă cu un an). Pentru trei tineri a încetat măsura 
plasamentului, fiind transferați în centru rezidențial pentru adulți. Patru beneficiari au fost 
reintegrați în familia naturală. În total 3 tineri și-au terminat studiile. Numărul redus al 
reintegrărilor familiale se explică prin lipsa condițiilor corespunzătoarea constatate cu 
ocazia efectuării vizitelor și a anchetelor sociale la domiciliul părinților.  

De obicei copiii și tinerii sunt antrenați în numeroase activități sportive și de timp liber, 
participă la mai multe concursuri, excursii, dar în anul 2020 aceste activități au fost foarte 
limitate. Din cauza situației generate de pandemie, beneficiarii nu au participat la tabere.  
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Au continuat activitățile organizate în cadrul Protocolului de parteneriat încheiat între 
Colegiul Național Mihai Viteazul, Școala Specială Olteni și DGASPC Covasna – Centrul de 
plasament nr. 6 Olteni, care urmărește valorizarea fiecărui copil și prevenirea 
marginalizării copiilor cu nevoi speciale și/sau instituționalizați.  

Au fost sărbătorite zilele de naștere ale copiilor. Cu ocazia sărbătorilor religioase au primit 
cadouri din partea diferitelor organizații (de ex. Crucea Roșie), bisericii ortodoxe din Araci 
și Malnaș Băi, persoane fizice și sponsori din Suedia (SAM-HJALP Suedia).  

Din fondurile proprii, precum și cu ajutorul sponsorizărilor din străinătate (în special, din 
Suedia), s-a reușit asigurarea unei alimentații corespunzătoare și unui climat familial 
pentru beneficiarii centrului. În vederea îndeplinirii misiunii sale, centrul colaborează cu 
școlile unde învață copiii din centru, cu diferite organizații din străinătate, cu 
autoritățile/instituțiile locale. 

Cu toate că imobilul urmează să fie redat spre folosință proprietarilor, pentru a asigura 
confortul și protecția copiilor și tinerilor rezidenți, în anul 2020 au fost efectuate mici 
lucrări de reparații și dotări. În urma convenției de colaborare semnate în anul 2019 cu 
Fundația SERA România sunt în curs de realizare construirea a trei case de tip familial 
necesare pentru transferul beneficiarilor, două case în mun. Târgu Secuiesc și o casă în 
orașul Întorsura Buzăului.   

• un centru rezidențial pentru copii cu dizabilități: Centrul rezidențial pentru copii cu 
dizabilități Baraolt poate să ofere găzduire și servicii de recuperare pentru 14 copii, la 
sfârșitul anului 2020 având 13 beneficiari. Locurile libere sunt ocupate foarte repede. În 
cursul anului trecut nu au avut loc multe intrări-ieșiri: un copil a fost transferat, un copil a 
fost admis un centru și a avut loc un deces. Având în vedere că reintegrarea în familie sau 
transferul la alte servicii nu se realizează frecvent, centrul funcționează tot timpul la 
capacitate maximă. Însă acest lucru face imposibilă instituționalizarea copiilor mici în 
sistem rezidențial, întru-cât CRCD Baraolt este singurul serviciu cu acest specific, iar 
asistenții maternali profesioniști nu acceptă preluarea în îngrijire a copiilor cu handicap 
grav. Grupele de vârstă ale beneficiarilor variază în funcție de beneficiarii prezenți la un 
moment dat: la sfârșitul anului cel mai mic copil a fost de 1 an și 6 luni, iar cel mai mare de 
8 ani și 8 luni. Toți copiii sunt încadrați în grad de handicap și se urmărește reevaluarea 
situației lor în vederea emiterii la timp a noilor certificatelor de încadrare. Starea de 
sănătate a fiecărui copil este atent monitorizată, sunt consultați periodic. Mai mulți copii 
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au avut internări spitalicești și consultații la medici de specialitate. Din cauza vârstei și a 
problemelor de sănătate grave, copiii sunt primiți în spital numai cu însoțitor, ceea ce 
îngreunează foarte mult activitatea centrului. Dezvoltarea copiilor se monitorizează și prin 
evaluări psihologice, precum și prin reevaluarea situației lor psiho-sociale. Se acordă 
atenție menținerii relațiilor cu părinții, care se realizează prin vizite sau telefonic, mai ales 
că, din cauza pandemiei, vizitele fizice în centru erau interzise. Cu ocazia testărilor 
periodice de Covid-19, doar un singur beneficiar a fost depistat pozitiv, însă fără să 
prezinte simptome. Pentru siguranța lui și a celorlalți beneficiari a fost izolat de ceilalți. 

În urma unui demers național pentru reevaluarea situației familiale a tuturor copiilor sub 
14 din sistemul de protecție, pentru doi beneficiari a fost menținută finalitatea planului 
individualizat de protecție reintegrarea în familie, iar pentru restul beneficiarilor au fost 
propuse deschiderea procedurii adopției.  

De asemenea, se acordă o mare atenție integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități. În 
cadrul CSC Baraolt se organizează zile deschise, în colaborare cu ONG-uri de profil din 
orașul Baraolt, cu instituții de învățământ.   

Funcționarea centrului a fost îngreunată de lipsa medicului/șef centru, a asistentului 
social. Psihologul a fost desemnat temporar să exercite atribuțiile șefului de centru, până la 
ocuparea postului. De asemenea, era resimțită și lipsa muncitorului calificat de întreținere.  

• două case de tip familial:  
1. Casa Familială Lunga și 
2. Casa Familială Tinoasa 

sunt cele două case de tip familial care funcționează în cadrul Direcției și care găzduiesc 
copii/tineri cu dizabilități severe. Aceste servicii funcționează în mediul rural și au fost 
înființați, pe lângă alte servicii, printr-un proiect Phare care viza închiderea fostului 
Centru de Plasament nr. 1 Târgu Secuiesc. Conform datelor de la sfârșitul anului 2020, de 
aceste servicii beneficiază câte 10/12 copii și tineri care necesită ajutor și îngrijire 
permanentă din partea educatorilor. Personalul caselor este format din 7 educatori și un 
șef casă, dar la asigurarea diferitelor servicii participă și personalul de specialitate din 
cadrul Centrului de Coordonare Târgu Secuiesc: asistent social, psiholog, kinetoterapeut.  

Copiii frecventează Centrul de reabilitare Târgu Secuiesc unde sunt transportați cu 
microbuzul centrului de coordonare. Personalul a acordat interes pentru îmbunătățirea 
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condițiilor de locuit a copiilor, organizarea serbărilor zilelor de naștere, a sărbătorilor. Este 
foarte greu de realizat menținerea relațiilor cu membrii familiei copiilor, pentru că ei nu 
pot fi duși acasă în vizită, iar părinții rar se interesează. Pe perioada stării de urgență 
vizitele erau interzise, iar copiilor le era interzis să părăsească centrul. Beneficiarii dispun 
de un program zilnic structurat.  

Starea de sănătate a beneficiarilor este foarte atent monitorizată. Ca probleme sunt 
menționate de ex. greutăți în transportul și deplasarea copiilor (periodic sunt internați la 
spital, vizite la medic pentru reînnoirea certificatului de încadrare în grad de handicap 
etc.). După apariția pandemiei procedurile caselor au fost revizuite, fiind adaptate noii 
situații (de ex. procedura de izolare). Unele activitățile propuse pe perioada verii (de ex. 
organizarea taberelor) au fost anulate, dar copiii au fost în mici excursii în apropierea 
localităților unde se situează casele. Activitățile de timp liber, socializare și de recreere 
sunt bine organizate, ținând cont de gravitatea stării de sănătate a copiilor. De fiecare dată 
sunt sărbătorite zilele de naștere ale copiilor, sărbătorile religioase și alte evenimente.   

În limita locurilor disponibile în Centrul de îngrijire și asistență, destinat beneficiarilor 
adulți cu handicap, se realizează transferul tinerilor din case în CIA.  

• șase centre de reabilitare: 

1. Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap ”Székely-Potsa” Chilieni era frecventat 
în cursul anului 2020 de 24 de copii cu nevoi speciale. Majoritatea dintre ei beneficiază de 
un program zilnic, în regim de centru de zi, iar ceilalți urmează diferite activități de 
recuperare într-un program mai redus. 7 dintre copii provin din asistență maternală, iar 
ceilalți din familiile lor naturale. Copiii și-au desfășurat activitățile de recuperare după 
programul individual de reabilitare. Programele au fost alcătuite din activități senzorio-
motorii, activități cognitive, muzică și mișcare, activități de dezvoltare a comunicării, 
activități de dezvoltare a autoservirii, activități în aer liber. Unele activități în aer liber (de 
ex. tabăra de vară), serbări/expoziții, colaborarea cu tinerii francezi nu au mai avut loc din 
cauza restricțiilor impuse de pandemie.  

Activitatea centrului a fost suspendată din 11 martie până la sfârșitul lunii mai, fiind 
reluate la începutul lunii iunie cu respectarea recomandărilor ANDPDCA.   

Cele mai importante rezultate obținute de angajații centrului vizează reușitele privind 
integrarea copiilor încadrați în grad de handicap în învățământul de masă. În urma 
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evaluărilor psihologice periodice ale copiilor şi tinerilor care au participat la programele 
de recuperare, în majoritatea cazurilor au fost înregistrate rezultate semnificative în 
aproape toate ariile de dezvoltare.  

Pentru personalul centrului sunt susținute ședințe administrative, supervizare și întâlniri 
cu părinții copiilor. Principalele probleme au constat în lipsa/fluctuația personalului (lipsă 
psihopedagog, kinetoterapeut).   

2. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficiențe 
senzoriale Sfântu Gheorghe a fost frecventat în anul 2020 de 13-14 copii. Centrul 
funcționează potrivit acelorași principii ca și centrul din Chilieni. La sfârșitul anului cei 14 
copii urmau programe de recuperare diferențiate: 6 dintre copii au beneficiat de un 
program zilnic de 7 ore, iar 8 copii au avut un program de câteva zile pe săptămână. Copiii 
beneficiari provin din familiile lor naturale. În cursul anului fiecare copil și-a desfășurat 
activitățile de recuperare după programul individual de reabilitare, iar programele au fost 
alcătuite din activități senzorio-motorii, activități cognitive, muzică și mișcare, activități de 
dezvoltare a comunicării, activități de dezvoltare a autonomiei personale și activități în aer 
liber.  

Activitatea centrului a fost suspendată din 11 martie până la sfârșitul lunii mai, fiind 
reluate la începutul lunii iunie cu respectarea recomandărilor ANDPDCA. Unele activități 
în aer liber (de ex. tabăra de vară), serbări/expoziții, colaborarea cu tinerii francezi nu au 
mai avut loc din cauza restricțiilor impuse de pandemie.   

Au fost organizate ședințe administrative, supervizare și întâlniri cu părinții copiilor. 
Rezultatele cele mai importante privesc integrarea copiilor în învățământul de masă, 
precum și dezvoltarea copiilor pe plan individual, în majoritatea cazurilor au fost 
înregistrate îmbunătățiri în aproape toate ariile de dezvoltare.  

3. Centrul de Reabilitare Târgu Secuiesc, la fel ca cele două case de tip familial pentru 
copii cu dizabilități, a fost înființat prin proiectul Phare al cărui obiectiv a fost închiderea 
Centrului de Plasament nr. 1 Târgu Secuiesc. Centrul oferă copiilor cu nevoi speciale din 
zonă servicii de recuperare/reabilitare în baza unui plan personalizat de intervenție. De 
asemenea, se organizează întâlniri în grup și individuale pentru părinții copiilor în 
vederea informării și consilierii acestora.  
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Scopurile terapeutice ale centrului sunt: dezvoltarea, corectarea, abilitarea și reabilitarea 
copiilor cu nevoi speciale prin folosirea unor metode terapeutice fizice, care se 
acomodează flexibil la cerințele copiilor, și care corespund stării lor actuale; dezvoltarea și 
sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, respectiv a familiilor acestora pentru a atinge o 
autonomie, socializare și integrare socială maximă. Obiectivul principal al acestui centru 
este de a oferi acces copiilor cu nevoi speciale la îngrijire, educație, recuperare/reabilitare, 
recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. 

Potrivit datelor în primul semestru centrul avea 72 de beneficiari, iar la sfârșitul anului 34 
de beneficiari, cu respectarea măsurilor restrictive generate de pandemie. Vârsta copiilor 
este cuprinsă între 3-17 ani. Programul lor este diferit: în funcție de dizabilitatea fiecăruia 
se realizează un plan personalizat de intervenție cu activități în regim de zi sau regim 
ambulant. Pe lângă activitățile de recuperare s-a acordat importanță și celorlalte programe: 
bal mascat, s-a sărbătorit ziua de 8 Martie, Ziua Copilului, Crăciunul etc. 

În perioada 12 martie – 25 mai 2020, activitatea centrului a fost suspendată din cauza 
restricțiilor impuse pe perioada stării de urgență generate de pandemie. La reluarea 
activității s-a acordat mare importanță măsurilor de prevenție: purtarea/folosirea 
echipamentelor de protecție, igienizarea spațiilor/suprafețelor des folosite, amenajarea 
unei zone de triaj, informarea personalului și a părinților beneficiarilor, etc. 

4. Centrul de Reabilitare Baraolt a oferit servicii de recuperare pentru 20 de copii. De 
serviciile centrului beneficiază copiii din centrul rezidențial (11), din centrul de zi, casa 
familială (2), din asistență maternală (1), din plasament familial (1), precum și din 
comunitate (4). Specialiștii centrului: psihologul, psihopedagogul și kinetoterapeutul 
contribuie la realizarea realizarea planurilor de abilitare – reabilitare.  

În perioada 13 mai – 2 iunie 2020 activitatea centrului a fost suspendată din cauza 
pandemiei. 

În incinta complexului funcționează o cameră multisenzorială care este în continuă 
dezvoltare din punct de vedere al dotării. Ca parte a Complexului de Servicii Comunitare 
Baraolt, Centrul de Reabilitare a participat activ, atât prin beneficiari, cât și prin personalul 
aferent la activitățile organizate de centrul de coordonare. Au fost sărbătorite zilele de 
naștere ale copiilor, sărbătorile religioase, Ziua Copilului, Ziua internațională a 
persoanelor cu sindrom Down.   
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În cursul anului s-a finalizat proiectul ”Dezvoltare prin dotarea cu echipament de 
recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt”, inițiat prin intermediul Consiliului Județean 
Covasna (aparatură de recuperare, microbuz adaptat special).  

5. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe a fost construit 
printr-un program finanțat de Fundația SERA România. Lucrările s-au finalizat la sfârșitul 
anului 2017, dar deschiderea centrului a întârziat din cauza unor decalaje provocate de 
racordarea la rețeaua de gaze. Deschiderea oficială a avut loc în data de 28 iunie 2019, iar 
activitatea a început din luna iulie. Implementarea proiectului, în valoare totală de 400.000 
euro, este rezultatul unui efort colectiv: valoarea totală a investiției a fost acoperită de către 
Fundația SERA România, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a pus la dispoziție 
terenul, iar costurile de funcționare au fost acoperite de Consiliul Județean Covasna, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.  

În cursul anului au beneficiat de programele centrului 40-49 de copii. Ei au participat la 
activitățile de recuperare prevăzute în programele personalizate de intervenție. 
Programele au fost alcătuite din recuperare psiho-pedagogică, ergoterapie, terapie prin 
muzică și dans, logopedie, kinetoterapie, masaj, hidroterapie, conform unui program 
prestabilit pentru fiecare beneficiar. Majoritatea copiilor/tinerilor cu nevoi speciale au 
participat la toate tipurile de activități de recuperare (recuperare psiho-pedagogică, 
ergoterapie, logopedie kinetoterapie, masaj, hidroterapie), iar alții la diferite activități în 
funcție de nevoile lor.  

Din data de 11 martie până la sfârșitul lunii mai activitățile centrului au fost suspendate, 
fiind reluate cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului. Din 
această cauză nu au putut fi reluate activitățile de hidroterapie. Lipsa personalului de 
specialitate (psihopedagog) afectează funcționarea optimă a centrului.    

6. Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura Buzăului a fost 
înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 150/30.08.2019 privind înființarea 
Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura Buzăului în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Covasna și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al acestuia; centrul a început să funcționeze din data de 01.12.2019. 
Personalului centrului este compus din patru specialiști: asistent social, psiholog, 
psihopedagog, kinetoterapeut. Toți angajații sunt din zonă, ceea ce este o importantă 
realizare, având în vedere lipsa specialiștilor în județ.  
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Centrul funcționează la capacitate maximă, chiar dispune de o listă de așteptare. La 
sfârșitul anului 2019, la începerea activității centrul avea 5 beneficiari, iar la sfârșitul anului 
2020, 31 de beneficiari.  

După perioada de suspendare a activităților de la jumătatea lunii martie și sfârșitul lunii 
mai, la începutul lunii iunie centrul și-a reluat activitatea cu respectarea restricțiilor 
impuse de pandemie. Cu ocazia aplicării unui chestionar de satisfacție pentru părinții 
copiilor beneficiari, a reieșit că sunt mulțumiți de activitățile/programele desfășurate de 
specialiști, dar și-ar dori ca spațiul să fie mai larg, centrul să dispună mai mulți specialiști, 
astfel ca centrul să primească mai mulți beneficiari și cu o frecvență mai mare a întâlnirilor 
terapeutice. Centrul desfășoară și activități de informare și prevenire. Personalul a 
participat la cursuri de perfecționare în domeniile lor de specialitate.       

10. Centre de zi 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna susține în continuare 
anumite tipuri de servicii primare, de prevenție, care ar fi în atribuția autorităților locale. 
Primăriile au acreditare doar pentru furnizarea unor servicii de informare, consiliere, 
acordarea ajutoarelor sociale. La sfârșitul anului 2015 au existat 3 centre de zi susținute de 
către consiliile locale, însă numărul lor a crescut la 5 la sfârșitul anului 2016. De atunci nu 
au fost înființate noi servicii, însă anul trecut pandemia a afectat aceste servicii. Conform 
evidențelor la sfârșitul anului 2020 funcționau 5 servicii.   

În ultima perioadă se observă importanța acordată de către organizațiile 
neguvernamentale funcționării serviciilor de tip centre de zi. Numărul centrelor de zi 
asigurate de către organisme private acreditate (OPA) a crescut de la 6 la 16 în cursul 
anului 2016, la care s-au mai adăugat altele 2 în anul 2017. Numărul acestor servicii este de 
18 în anul 2018, în anul 2019 funcționează 22 de centre de zi și programe ”școală după 
școală”. Pandemia a afectat și funcționarea acestor servicii, conform evidențelor la sfârșitul 
anului trecut funcționau 14 servicii.  

Serviciile de zi au ca scop prevenirea separării copilului de familie și a instituționalizării 
lor. Copii, dar și familiile lor sunt beneficiarii acestor servicii, unde li se oferă copiilor 
sprijin pentru lecțiile pentru acasă, îngrijire, educație non-formală și informală, 
alimentație, iar părinților lor educație parentală, consiliere pentru îmbunătățirea relațiilor 
și a comunicației intrafamiliale etc. 
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În cadrul Direcției funcționează trei centre de zi, acestea fiind arondate complexelor de 
servicii comunitare din cele două municipii și un oraș de pe teritoriul județului. Pe 
perioada stării de urgență activitatea centrelor de zi a fost suspendată. Spre sfârșitul lunii 
mai a fost reluată activitatea cu respectarea măsurilor impuse de pandemie, respectarea 
restricțiilor impuse cu privire la prevenirea răspândirii infecției (purtarea măștilor, 
dezinfecția mâinilor, a suprafețelor, a echipamentelor, distanțarea socială etc.) 

Conform datelor de la sfârșitul anului 2020, numărul beneficiarilor se prezintă astfel: 

• Centrul de zi Sfântu Gheorghe oferă servicii pentru copii de vârstă preșcolară și 
școlară. De obicei, au loc schimbări în rândul beneficiarilor la începutul anului școlar. 
Numărul lor a fost în anul 2020 de 17-12 copii. Programele de activități sunt organizate 
diferențiat, se au în vedere în mod individual vârsta, nivelul de dezvoltare, nevoile 
fiecărui copil. Programul zilnic al copiilor preșcolari se desfășoară între orele 7-17, iar 
programul școlarilor începe după activitățile școlare. Se serbează zilele de naștere, 
sărbătorile religioase. Copiii participă la viața comunității prin mici excursii sau plimbări, 
vizitarea bibliotecii și a muzeelor din oraș, vizionarea spectacolelor oferite de teatrul de 
păpuși. Recunoscând importanța dialogului cu părinții copiilor, sunt organizate întâlniri 
lunare pentru discutarea problemelor ivite. 

• Centrul de zi Târgu Secuiesc a oferit servicii pentru 14 de copii. Lor li s-au asigurat 
activități de recreere și de socializare (de ex. plimbări, ieșiri la cofetărie, serbarea zilelor de 
naștere și a sărbătorilor religioase, excursii), activități de îngrijire și educaționale (de ex. 
activități de grup cu diferite teme – zile internaționale, educație sexuală), activități cu 
părinții, precum și activități în comunitate. Pe perioada învățământului online copiii au 
fost sprijiniți de educatori. Majoritatea copiilor  provin din familii cu situația materială 
precară și/sau dezorganizată. Activitatea centrului este sprijinită de Asociația 
Szentkereszty Stephanie. Copiii sunt activ implicați în viața comunității prin participarea 
la diferitele evenimente organizate în oraș. La rândul lor, părinții copiilor sunt activ 
implicați în viața centrului, participă la consiliere, informări, ședințe cu teme multiple.  

• Centrul de zi Baraolt a oferit servicii pentru 11-13 beneficiari cu vârsta între 6-15 ani. 
Toți beneficiarii frecventează în învățământul de masă, fiecare a promovat anul școlar cu 
succes. Programul este organizat diferențiat în perioada școlii (între orele 11,00-19,00) și în 
vacanțe (între orele 8,00-16,00). Activitățile organizate sunt variate, atât educative, 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cât și de timp liber (de ex. serbarea 
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zilelor de naștere, participare la zilele deschise organizate de centru, excursii, educație 
pentru sănătate, serbarea sărbătorilor religioase, clubul copiilor organizat în centru, 
activități de orientare școlară și profesională). Sănătatea copiilor este supravegheată. 
Părinții sunt implicați în programele organizate în centru cu multă dificultate. Activitatea 
centrului era îngreunată din lipsa asistentului social.  

11. Activitatea secretariatului Comisiei pentru protecția copilului Covasna  

Comisia pentru Protecția Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, 
al consiliului județean, cu activitate decizională în materia protecției și promovării 
drepturilor copilului. Funcționarea și organizarea Comisiei a fost modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 502/2017. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Comisia emite 
hotărâri. Cele mai importante atribuții ale Comisiei sunt următoarele:  

- stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru tinerii 
care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție 
specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească;  

- încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către Comisie, 
în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat 
sau, după caz, în situația în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecție 
specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii; 

- eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal;  

- stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează certificatul 
de încadrare a copilului într-un grad de handicap. 

Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care funcționează în 
cadrul direcției. Activitatea acestui secretariat a fost reorganizată conform organigramei 
Direcției adoptate în 2019 în cadrul serviciului denumit ”Secretariatul Comisiei pentru 
Protecția Copilului”.  

Potrivit raportului prezentat de secretariatul CPC, în anul 2020 au avut loc 23 de ședințe 
ordinare și 9 ședințe extraordinare, dintre care 13 ședințe au fost ținute on-line. În cadrul 
acestor ședințe au fost prezentate de către asistenții sociali din cadrul diferitelor servicii ale 
direcției următoarele cazuri: 
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a) au fost prezentate Comisei 210 de dosare (emițându-se 132 de hotărâri, 74 de 
reevaluări fără emiterea altei hotărâri, 4 cazuri au fost amânate), conform tabelului de mai 
jos: 

Nr. 
crt. 

Măsurile stabilite de către Comisie 

1. Instituire 
plasament la: 

Rude până la grd. IV 5  

5 Fundație/Organism privat acreditat - 

Fundație/Organism privat acreditat din alte județe - 

Centre de plasament - 

2. Menținerea 
măsurii de 
plasament la: 

Rude până la grd. IV 1 50 

Rude până la grd. IV – cu scopul continuării studiilor 6 

Rude până la grd. IV – cu propunere de obligarea 
părinților la muncă în folosul comunității 

1 

Rude până la grd. IV stabilită prin sentință civilă – 18/26 3 

AMP – cu scopul continuării studiilor 1 

AMP stabilită prin sentință civilă – cu scopul continuării 
studiilor 

7 

AMP - cu scopul facilitării integrării sociale 5 

AMP stabilită prin sentință civilă – cu scopul facilitării 
integrării sociale 

2 

Case Familiale -18/26 ani 1 

Case Familiale stabilită prin sentință civilă – 18/26 ani 3 
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Nr. 
crt. 

Măsurile stabilite de către Comisie 

Case Familiale stabilită prin sentință civilă – cu scopul 
facilitării integrării sociale 

3 

Case Familiale – cu scopul facilitării integrării sociale 1 

Fundație/Organism privat acreditat - 18/26 ani 1 

Fundație/Organism privat acreditat din alte județe - cu 
scopul continuării studiilor 

1 

Fundație/Organism privat acreditat stabilită prin sentință 
civilă – cu scopul continuării studiilor 

2 

Centre de plasament stabilită prin sentință civilă – cu 
scopul continuării studiilor 

1 

Centre de plasament - cu scopul facilitării integrării 
sociale 

- 

Centre de plasament - cu scopul continuării studiilor - 

3. Menținerea și 
modificarea 
măsurii de 
plasament 

De la A.M.P. la rude până la grd. IV/familie - cu scopul 
facilitării integrării sociale 

1 

De la Fundație/Organism privat acreditat la rude până la 
grd. IV/familie 

1 

Modificare rude până la grd. IV/familie 3 

De la Case familiale la Centre de plasament - cu scopul 
continuării studiilor 

1 

Modificarea Centrului de plasament – 18/26 ani 4 

4. Reintegrarea Rude până la grd. IV 1 4 
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Nr. 
crt. 

Măsurile stabilite de către Comisie 

în familia 
naturală de 
la: 

Fundație/Organism privat acreditat 3 

5. Încetarea 
măsurii de 
plasament 
stabilită la: 

Rude până la grd. IV - 18/26 ani 16 24 

AMP - 18/26 2 

Fundație/Organism privat acreditat - 18/26 ani 1 

Fundație/Organism privat acreditat din alte județe 1 

Centre de plasament - 18/26 ani 2 

Case Familiale - 18/26 ani 3 

6. Solicitarea avizului favorabil în vederea instituirii măsurii de plasament în alte 
județe 

- 

7. Acordarea avizului favorabil solicitat de alte județe în vederea instituirii 
plasamentului în județul Covasna 

1 

8. Eliberări atestate de AMP 10 

9.  Respingerea eliberării atestatului de AMP - 

10. Respingerea instituirii măsurii de protecție specială a plasamentului 1 

11. Reatestări AMP 37 

12. Reevaluări fără emiterea altei hotărâri  74 

13. Cazuri amânate 4 

TOTAL 210 
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Tip caz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Instituire 
plasament 

19 26 24 24 19 33 73 32 22 8 5 

Menținere/ 
modificare 
plasament 

13 9 3 9 12 15 11 25 33 60 50 

Încetare 
plasament 

22 41 21 18 19 12 30 13 29 42 28 

Reevaluări fără 
emiterea altei 
hotărâri 

151 127 121 110 96 68 74 76 60 60 74 

TOTAL 205 203 169 161 146 128 188 146 144 170 157 

Au fost trimise prin poștă cu confirmare de primire 31 de invitații la ședințe, au fost 
înaintate 5 invitații prin afișare către primăriile locale și 320 de invitații cu procese-verbale 
de îndeplinire a convocărilor înmânate destinatarilor și au fost întocmite 11 de  procese-
verbale de îndeplinire al convocărilor. De asemenea, au fost trimise prin poștă hotărârile 
comisiei conform celor 79 de borderouri întocmite și predate la casierie. 

b) au fost prezentate Comisei 486 de dosare cu propuneri de încadrare în grad de 
handicap, emițându-se 486 de hotărâri și Certificate de încadrare în grad de handicap 
(tabelul aferent fiind prezentat la punctul 9. Protecția copiilor cu dizabilități). Au fost 
trimise prin poștă 2554 certificate de încadrare în grad de handicap (adulți), conform celor 
74 de borderouri întocmite și predate la casierie.  

c) alte activități:  
- evidența sentințelor civile predate de către Biroul juridic: 173 dosare, sentințele fiind 
multiplicate și transmise instituțiilor competente; 
- evidența și transmiterea lunară către AJPIS Covasna a listei copiilor care beneficiază de 
măsură de protecție specială și de alocația de plasament; 
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- pe baza dispozițiilor emise de directorul general, secretarul CPC Covasna este numit 
secretar al Comisiei de monitorizare și desemnat consilier vocațional în echipa locală de 
implementare al proiectului ”Venus – împreună pentru o viață în siguranță!”  
 
 
II. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI DOMESTICE 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, Anexa 1 art. 10 lit. b) sunt stabilite atribuțiile principale ale 
Direcției în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. Aceste prevederi se 
coroborează cu cele din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice, precum și alte acte normative. 

În acest domeniu, în cadrul DGASPC Covasna funcționează trei servicii:  

1. Compartimentul de internare în regim de urgență, telefonul pentru cazurile de 
urgență, violență domestică: a fost înființat după publicarea H.G. nr. 797/2017, prin 
Hotărârea nr. 47/2018 a Consiliului Județean Covasna. În urma obligativității înființării 
compartimentului pentru protecția victimelor infracțiunilor, compartimentul de violență 
domestică cuprinde 2 posturi: 1 post de inspector/asistent social și 1 post de 
inspector/psiholog.  

Principalele serviciile oferite de către specialiștii din cadrul compartimentului sunt 
următoarele: acordă asistență în cazurile de violență domestică; acordă informare și 
consiliere persoanelor victime ale violenței domestice; informează, consiliază și orientează 
victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea 
instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei 
plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; identifică situațiile de risc 
pentru părțile implicate în cazurile de violență în familie și îndrumă părțile către serviciile 
de specialitate / mediere corespunzătoare; întocmește dosarele beneficiarilor și asigură 
confidențialitatea datelor la care acces; asigură aplicarea metodei managementului de caz 
în toate cauzele pe care le instrumentează; monitorizează cazurile de violență domestică 
din județul Covasna; colaborează cu alți parteneri care fac parte din rețeaua de intervenție 
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(SPAS-uri, școli, grădinițe, ONG-uri, Poliție, Centrul de Primire în Regim de Urgență, etc.). 
numărul de cazuri pe parcursul anului 2020 se prezintă astfel: 
- cazuri de violență domestică sau asimilate unor forme de violență domestică: 10 cazuri; 
- cazuri privind obținerea ordinului de protecție: 7 cazuri; 
- cazuri de divorț, evaluări psihologice solicitate de judecătorii: 11 cazuri; 
- cazuri privind solicitare de sprijin din cauza nerespectării programului de vizită stabilit 
de instanță: 5 cazuri; 
- participarea la audierea minorilor: 16 cazuri; 
- redirecționarea unor sesizări spre competentă soluționare: 6 cazuri.  

În afară de aceste atribuții, personalul este cooptat și în alte activități (implicare în diferite 
programe, proiecte (Venus), alte activități: de ex. evaluările necesare pentru realizarea 
planului de închidere a Centrului de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc).   

2. Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie: (locația 
fiind secretizată) a fost înființat pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și are 
ca obiectiv oferirea unui adăpost pentru victimele violenței domestice.  

Centrul are o capacitate de 6 locuri. Luând în considerare perioada de ședere permisă de 
60 de zile cu posibilitate de prelungire, precum și fluctuația beneficiarilor, conform 
statisticii ținute de responsabilii centrului, în anul 2020 au fost găzduiți 14 victime, dintre 
care 6 adulți și 8 copii. Cu sprijinul specialiștilor, 3 mame împreună cu copii lor (7 copii) au 
fost reintegrați în familie/ în societate, respectiv au fost ajutați să beneficieze de ajutorul 
unei alte organizații.    
Acestor beneficiari li s-a asigurat: 
- primire și găzduire temporară, 
- îngrijire și întreținere zilnică într-un mediu cât mai asemănător celui din familie, 
- asistență medicală și îngrijire,  
- sprijin material/financiar constând în alimente, haine, încălțăminte, materiale 
consumabile etc., 
- acompaniere în rezolvarea sarcinilor,  
- consiliere care dezvoltă independența beneficiarului, încurajarea de a lua decizii, etc., 
- socializare: sărbătorirea în comunitate a sărbătorilor, participarea la evenimentele 
culturale etc.,  
- reabilitare,  
- art-terapie,  
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- reintegrare socială, 
- etc.  

Cea mai importantă activitate de care beneficiază cei adăpostiți în acest centru care au fost 
nevoiți să-și părăsească locuința și mediul lor de viață, este găsirea unei locuințe potrivite 
și a surselor necesare pentru susținerea acestei locuințe și a mediului de viață schimbat. 
Având în vedere complexitatea acestor probleme și adaptarea lor într-un mediu de viață 
dominat de lipsa locurilor de muncă și costul ridicat folosit pe piața imobiliară, se ajunge 
frecvent în situația necesității prelungirii șederii beneficiarilor în centru.  

Este foarte importantă colaborarea cu reprezentanții poliției din cauza comportamentului 
violent al agresorilor. De asemenea, există o permanentă colaborare cu alte instituții: 
școală, grădiniță, spital, cabinete medicale etc.  

 

Denumirea 
serviciului 

Centru de primire în Regim de Urgență pentru 
victime ale violenței în familie (copii + adulți) 

 

 

 

 

Nr. beneficiari 

Dec. 2007 - 

Dec. 2008 8 

Dec. 2009 5 

Dec. 2010 5 

Dec. 2011 2 

Dec. 2012 0 (+1 adult) 

Dec. 2013 1 (+1 adult) 

Dec. 2014 2 (+1 adult) 

Dec. 2015 0 (+1 adult) 

Dec. 2016 2 (+1 adult) 
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Dec. 2017 0 

Dec. 2018 1 (+ 3 adulți) 

Dec. 2019 7 (+ 4 adulți) 

Dec. 2020 1 (+ 3 adulți) 

3. Locuința protejată pentru victime ale violenței domestice este un serviciu nou în 
cadrul DGASPC Covasna, înființat în anul 2019, dar a primit primul beneficiar în anul 
2020, după finalizarea achizițiilor pentru amenajare și dotare.  

Locuința protejată a fost înființează în cadrul proiectului național VENUS – Împreună 
pentru o viață în siguranță finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 
Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4. Proiectul inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate 
de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), ca solicitant de finanțare, vizează dezvoltarea unor 
măsuri centrate pe abordarea integrată și unitară a serviciilor sociale, socio-profesională și 
de formare profesională a specialiștilor din domeniu, în scopul prevenirii și combaterii a 
violenței domestice la nivel național. Prin proiect se prevede crearea unei rețele inovative 
integrate naționale de 42 de locuințe protejate, în 41 județe din țară și în sectorul 5 
București, destinate asigurării măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor 
violenței în familie. În același timp, proiectul propune dezvoltarea și furnizarea serviciilor 
de asistență socială și juridică, consiliere psihologică și vocațională, respectiv suport prin 
crearea grupurilor de suport. 

Pe perioada proiectului, serviciile sunt susținute din bugetul proiectului, iar activitatea 
este prezentată la capitolul privind proiectele aflate în derulare, din raportul de activitate 
al DGASPC Covasna. 
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III. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI PERSOANELOR 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 

1. Servicii rezidențiale și ambulatorii 

La nivelul DGASPC Covasna, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Târgu 
Secuiesc funcționează trei servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități:  
- Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc,  
- Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu 
Secuiesc, 
- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane 
adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc.   
 
Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc: 

Capacitatea centrului  fost mărită în anul 2010 la 24 de locuri disponibile. Dar având în 
vedere că este singurul centru de acest tip din tot județul este nevoie de extindere, în limita 
posibilităților. La sfârșitul anului 2020 numărul beneficiarilor era de 27 de persoane: 16 
bărbați și 11 femei cu vârstele între 18-70 de ani. Centrul acordă următoarele servicii: 
găzduire, îngrijire și asistență (hrănire, igienă personală, supravegherea și menținerea 
sănătății, medicație); recuperare; reabilitare și reinserție socială. Centrul este amplasat în 
comunitate, astfel încât să permită beneficiarilor accesul la toate resursele și facilitățile 
existente. Din luna martie 2017 centrul funcționează în clădirea mare din incinta 
complexului. Fiecare beneficiar are un orar zilnic personalizat, bine structurat, individual 
și de grup, pentru formarea deprinderii de autonomie personală. Beneficiarii sunt 
consultați săptămânal și ori de câte ori este nevoie, de medicul de familie. Administrația 
medicației se efectuează de personal medico-sanitar. Trebuie menționat că, în cazul 
persoanelor asistate în centru, incluziunea socială nu însemnă și reintegrarea în familie dat 
fiind faptul că beneficiarii centrului provin din sistemul de protecție a copilului și părinții 
sau rudele, după caz, în general nu se interesează de acești adulți/tineri. Incluziunea în 
cazul lor înseamnă o viață demnă în centru și acceptarea lor de către comunitate, precum 
și participare la unele evenimente din comunitate. Toți beneficiarii au câte un tutore 
desemnat. Beneficiarii participă la diferite activități de recuperare și de ergoterapie. De 
asemenea, sunt implicați în viața comunității (Zilele orașului, comemorarea Baronesei 
Szentkereszty Stephanie), participă la evenimente, expoziții, plimbări în aer liber, 
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sărbătorirea zilelor de naștere și a sărbătorilor religioase, evenimente sportive și culturale. 
Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, respectiv izolarea la locul de muncă, după 
care perioade de carantinare/izolare, au fost organizate foarte multe activități în interiorul 
complexului de servicii. Beneficiarii au învățat Dansul Carantinei, o activitate care a 
necesitat multe probe. Cu ocazia testărilor repetate, aproape toți beneficiarii au fost 
confirmați cu un test PCR pozitiv, însă nu toți în același timp. În urma infectării, nu au 
prezentat simptome, nu au avut probleme majore de sănătate. Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă au primit cadouri și au sărbătorit împreună.  

Centrul a fost reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 205/13.12.2019 
privind înființarea ”Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. 
Secuiesc” prin reorganizarea ”Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap Tg. 
Secuiesc” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Covasna și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. Centrul dispune de 23 de 
posturi (1 coordonator personal de specialitate, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 terapeut 
ocupațional, 1 kinetoterapeut, 13 pedagogi de recuperare, 1 infirmier, 1 asistent medical, 1 
magazioner, 1 bucătar, 1 spălătoreasă), însă nu toate posturile sunt ocupate, iar activitatea 
serviciului este susținută și prin implicarea angajaților din cadrul Centrului de 
Coordonare.  

Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu 
Secuiesc: 

CPVI este o unitate rezidențială pentru persoane adulte cu handicap, încadrate în gradul 
de handicap accentuat sau mediu şi oferă următoarele servicii de bază: găzduire; îngrijire 
și asistență (hrănire, igienă personală, supravegherea și menținerea sănătății, medicație); 
recuperare și reabilitare; terapie ocupațională în raport cu restantul funcțional al 
persoanei; socializare și reintegrare. Pentru o mai bună funcționare și în interesul 
beneficiarilor, în luna martie 2017 locația centrului a fost schimbată în incinta complexului, 
a fost mutat în clădirea mică din curtea complexului. Beneficiarii se caracterizează prin 
abilități de muncă bune spre foarte bune, un grad ridicat de autonomie personală, dar și 
prin tulburări de comportament moderate spre accentuat. Capacitatea centrului este de 14 
beneficiari, la sfârșitul anului 2020 numărul beneficiarilor era de 17 de persoane: 9 bărbați 
și 8 femei cu vârstele între 21-52 de ani. Din cauza unei boli, un beneficiar a trecut în 
neființă. La sfârșitul anului a fost admis un nou beneficiar în centru. Beneficiarii participă 
la mai multe feluri de activități, unii își mențin legăturile cu familia și au legat prietenii cu 
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persoane din afara centrului. Au fost marcate zilele de naștere și sărbătorile religioase. De 
asemenea, locatarii centrului au participat activ la evenimentele organizate în comunitate 
(Zilele orașului, Zilele sportive, comemorarea Baronesei Szentkereszty Stephanie), 
competiții sportive. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, respectiv izolarea la locul 
de muncă, după care perioade de carantinare/izolare, au fost organizate foarte multe 
activități în interiorul complexului de servicii. A fost o perioadă dificilă, beneficiarii având 
nevoie de sprijin psihologic și suport moral, informări cu privire la prevenirea 
îmbolnăvirilor, utilizarea corectă a echipamentelor de protecție, exerciții fizice etc. 
Beneficiarii au învățat Dansul Carantinei, o activitate care a necesitat multe probe. Cu 
ocazia testărilor repetate, aproape toți beneficiarii au fost confirmați cu un test PCR pozitiv 
pe rând, însă toți au fost asimptomatici. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă au primit cadouri 
și au sărbătorit împreună.   

Centrul a fost reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 206/13.12.2019 
privind înființarea ”Centrului pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. 
Secuiesc” prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie ocupațională Tg. Secuiesc” din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Covasna și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. Centrul dispune de 14 de posturi (1 
coordonator personal de specialitate, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 psihoterapeut, 1 
terapeut ocupațional, 1 kinetoterapeut, 6 pedagogi de recuperare, 1 infirmier, 1 asistent 
medical), însă nu toate posturile sunt ocupate, iar activitatea serviciului este susținută și 
prin implicarea angajaților din cadrul Centrului de Coordonare.   

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane 
adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc:  

CSRNTA este o instituție de asistență socială care asigură programe de recuperare și 
reabilitare neuro-motorie pentru persoane adulte cu handicap în regim ambulatoriu, 
având ca finalitate contribuirea la dezvoltarea autonomiei personale, la reinserţia socială și 
profesională a beneficiarilor. Centrul oferă beneficiarilor recuperare neuro-motorie, prin 
magnetoterapie și terapie combinată de electroterapie, ultrasunete și laser; masaj, 
kinetoterapie. De obicei, centrul asigură cel puțin trei activități de recuperare/reabilitare 
pentru un număr de 16 beneficiari pe lună, aproximativ 170 de beneficiari pe an. Însă, în 
anul 2020, pe perioada stării de urgență activitatea centrului a fost suspendată pentru 
două luni, iar pe perioada stării de alertă activitatea a fost reluată treptat, nu în totalitate 
din cauza necesității respectării măsurilor impuse pentru prevenirea infecției SARS-CoV-2 
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(igiena mâinilor, dezinfecția sălilor și a echipamentelor, utilizarea traseelor de intrare-
ieșire, distanțare socială, purtarea obligatorie a măștilor etc.). În anul 2020 au beneficiat de 
programe 62 de persoane (34 femei, 28 bărbați, majoritatea cu afecțiuni fizice). Prin 
îmbunătățirea stării de sănătate serviciile oferite contribuie la integrarea socio-profesională 
a persoanelor cu dizabilități. Centrul este dotat cu aparatură modernă. 

Centrul a fost reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 208/13.12.2019 
privind înlocuirea denumirii ”Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
pentru persoane adulte cu handicap Tg. Secuiesc”, în ”Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Secuiesc” și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Centrul dispune de 3 posturi (1 medic 
specialist, 1 kinetoterapeut, 1 asistent medical), iar activitatea serviciului este susținută și 
prin implicarea angajaților din cadrul Centrului de Coordonare. 

 2. Biroul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

În anul 2020 situația cazurilor instrumentate de către Biroul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap se prezintă astfel:  

 TOTAL 

Persoane deplasabile 2610 

Persoane nedeplasabile 443 

 

Cazuri noi 663 

 

Grad grav 838 

Grad accentuat 998 

Grad mediu 490 

Grad ușor 52 
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Nu se încadrează 109 

Alte situații: 

Reevaluare pentru agravarea stării de sănătate 173 

Cu certificate provenite de la CEC copii 36 

Dosare transferate 11 

Dosare clasate 54 

Dosare ai căror titulari au decedat înainte de tipărirea 
certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap 

8 

3. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

În anul 2020 situația cazurilor prezentate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap se prezintă astfel: 

NR. TIPUL ACTIVITĂŢII NR. 
CAZURI 

2018 

NR. 
CAZURI 

2019 

NR. 
CAZURI 

2020 

1. Cereri /dosare înregistrate în vederea încadrării în 
grad de handicap 

2702 3449 2592 

2. Nr. ședințelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap 

49 55 50 

3. Certificate de încadrare în grad de handicap 
eliberate – total, din care:  - cazuri noi 

                                              - revizuiri 

2668 3401 2554 

800 882 622 

1868 2519 1932 

 - Grav (cu asistent personal) 537 662 639 
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 - Grav (fără asistent personal) 198 273 203 

 - Accentuat 1112 1452 1003 

 - Mediu 535 707 493 

 - Ușor 78 67 63 

 - Nu se încadrează în grad de handicap 208 240 153 

 - Netipărite din diverse motive (deces, restituit la 
BECPAH, expirat, în curs de analizare etc.) 

34 48 38 

4. Hotărâri de internare eliberate 11 10 8 

5. Minute eliberate 42 37 41 

6. Certificate de orientare profesionale eliberate 0 1 1 

7. Situații întocmite, răspunsuri, adrese 1302 1214 871 

4. Beneficii 

În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap având la bază 
principiul adaptării societății la persoana cu handicap și a principiului solidarității sociale: 
am desfășurat o cooperare strânsă și în mod consecvent cu toate primăriile din județ, ca 
urmare beneficiarii de prestații sociale pot depune cererile și actele doveditoare la 
primăria din domiciliul lor.         

Ponderea persoanelor cu handicap în populația județului Covasna este de apr. 3,18%. 
Ponderea persoanelor cu handicap în populația la nivelul țării este de 4,325%. Cu titlu 
informativ, spre comparație, ponderea medie la nivelul țărilor din Uniunea Europeană 
fiind, de apr. 8% 

Prestații și servicii pentru persoane cu handicap neinstituționalizate 

Conform art. 58 din Legea nr. 448/2006, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, adultul cu handicap, pe anul 2020, a beneficiat  de următoarele prestații sociale:  
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 indemnizație lunară, indiferent de venituri:  
în cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

     în cuantum de 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  
 buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  
     în cuantum de 150 lei, pentru adultul cu handicap grav;  
     în cuantum de 110 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  
     în cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap mediu.  

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu 
handicap, în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază 
de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel: 
     în cuantum de 300 lei, în cazul copilului cu handicap grav;  
     în cuantum de 175 lei, în cazul copilului cu handicap accentuat;  
     în cuantum de 60 lei, în cazul copilului cu handicap mediu. 

Sumele acordate pentru indemnizație se acordau din bugetul de stat, însă începând cu 01 
ianuarie 2019, efectuarea plăților se execută de către AJPIS Covasna, iar sumele acordate se 
prevăd în bugetul anual al agenției județene.  

În conformitate cu alin. 2, art. 58 din Legea nr. 448/2006 copii cu handicap de tip HIV/SIDA 
beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană 
stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, pe baza legislației în 
vigoare, dar în anul 2020 nu am avut în evidență copil cu handicap de tip HIV/SIDA. 

Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la 
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pe baza 
art. 23 din Legea nr. 448, republicat, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare 
a legii, în conformitate cu H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pe baza unei legitimații emise de Direcție. 

Beneficiază de aceste prevederi și următoarele persoane:  
- însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora  
- însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora  
- însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe 

baza anchetei sociale realizate de către primăria de unde provine persoana cu 
handicap. 
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 Nr. legitimații emise 

Anul 2016 320 

Anul 2017 319 

Anul 2018 246 

Anul 2019 234 

Anul 2020 187 

Conform art. 23 din Legea nr. 448/2006, republicată, sumele aferente acestui  drept se 
asigură din bugetele locale.  

Conform Legii nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea persoanelor cu dizabilități, persoanele cu handicap grav 
beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în 
limita costului unui bilet la tren interregio R cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 24 călătorii pe an calendaristic.  
Beneficiază de aceste prevederi și următoarele persoane:  

- însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;  
- asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.  

 Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu orice tip de interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau 
cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 călătorii pe an calendaristic. 

 

 Anul  

Nr. bilete dus-
întors eliberate 

Cheltuieli [lei] Total cheltuieli 
transport interurban 
[lei] CFR AUTO CFR AUTO 

2016 5051 3764 58.250,00 30.399,80 88.649,80 
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2017 3655 3655 105.608,50 67.692,00 173.300,50 

2018 4025 3046 110.564,15 55.317,00 165.881,15 

2019 5902  152.241,50 

2020 4210  86.541,57 

Notă: Biletele sunt dus-întors, adică se efectuează două călătorii. 

Pe baza art. 65, alin 2 și 3 din Legea nr. 448/2006, republicată și art. 40 din Normele 
metodologice de aplicare a legii se acordă card-legitimație de parcare: 

 

Anul  Nr. legitimații emise 

2016 127 

2017 163 

2018 142 

2019 193 

2020 119 

Pe baza art. 28 din Legea nr. 448/2006, republicată și art. 15 din Normele metodologice de 
aplicare a legii și a Convenției tripartite (Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România S.A., Ministerul Transporturilor și DGASPC Covasna) privind 
eliberarea de roviniete (Scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri 
naționale) s-au acordat: 

 

Anul  Nr. dosare de solicitare Nr. roviniete acordate 

2016 539 526 
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2017 525 486 

2018 609 604 

2019 684 676 

2020 686 684 

Sumele aferente dreptului se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Transporturilor.  

Pe baza art. 27 din Legea nr. 448/2006, republicată, persoanele adulte cu handicap grav sau 
accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin 
transferuri de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele 
direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, în baza unui 
contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur 
autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu 
condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să 
nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul 
achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap 
netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 
20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. Beneficiază de aceste prevederi și 
familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat. 
Au fost în derulare 15 contracte. 

Fondurile sunt asigurate de Ministerul Muncii, iar situația plăților efectuate se prezintă: 

 

Anul  Cheltuieli pentru dobândă [lei] 

2016 17.174,89 

2017 14.997,32 

2018 20.247,14 
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2019 24.206,37 

2020 26.315,87 

Marea majoritate a persoanelor cu handicap aflate la domiciliu nu au asigurate, în mod 
curent servicii sociale. Unicul serviciu oferit în mod regulat este asistentul personal – 
angajat al primăriilor locale –  sau indemnizația pentru plata asistentului personal sau 
însoțitorului la care are dreptul numai persoana cu handicap grav, în conf. cu art. 35-44 din 
Legea nr. 448/2006, republicată. 

 

Anul  Nr. asistenți personali Nr. indemnizații pt. plata asistentului personal 

2016 564 993 

2017 624 982 

2018 624 952 

2019 681 1026 

2020 745 1078 

Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă și să garanteze în bugetul 
local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite 
asistentului personal, potrivit legii.  

Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are 
domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav. 

 

Anul  
Nr. indemnizații de însoțitor 

pt. nevăzători 
Cheltuieli indemnizații de 
însoțitor pt. nevăzători [lei] 

2016 296 3.478.494 
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2017 277 3.589.632 

2018 212 3.818.111 

2019 287                     4.244.743 

2020 283  

Sumele acordate pentru indemnizație de însoțitor pentru nevăzători, se acordă din 
bugetul de stat, prin DGASPC. 

În baza Ordinului nr. 1830/2019 acordăm persoanelor cu dizabilități legitimație, fiind 
documentul oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, de 
legislația în vigoare, pe întreg teritoriul țării. Legitimația este eliberată de DGASPC, 
costurile fiind suportate din bugetul acesteia. Legitimația este nominală, netransmisibilă și 
cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de 
handicap. 

 Nr. legitimații emise persoane cu dizabilități 

Anul 2020 393 

Alte servicii existente sunt slab diversificate și insuficiente, departe de a satisface nevoile 
județului nostru. Astfel, persoanele cu handicap sunt expuse la procesele de excluziune 
socială. În afară de prestațiile oferite de DGASPC, sunt patru ONG-uri (Diakonia, Caritas, 
Crucea Roșie, Izabella) care oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane în 
nevoie, bolnave sau vârstnice și persoanelor cu handicap. La Fundația Creștină Diakonia 
funcționează un atelier protejat „Írisz” pentru persoane cu handicap neuropsihic sau 
mental. 

Considerăm că parteneriatul public-privat este o modalitate eficientă pentru întregirea 
paletei de servicii sociale acordate pe teritoriul județului. În comun se poate asigura 
diversificarea acestor servicii în așa fel, încât să corespundă nevoilor individualizate ale 
persoanelor aflate în dificultate și să fie accesibile cât mai aproape de domiciliul 
persoanelor solicitante.   
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IV. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI PERSOANELOR 
VÂRSTNICE 

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona a fost trecută în 
subordinea DGASPC Covasna prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 178/2018. 
Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig este o instituție publică cu personalitate 
juridică care asigură, în regim instituționalizat condiții corespunzătoare de găzduire, 
hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere 
a timpului liber, asistență socială și psihologică.  

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig asigură găzduirea persoanelor vârstnice pe o 
perioadă nedeterminată și în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului.  

Principalele obiective ale căminului în anul 2020 au fost: 
- Realizare bugetului anual 
- Îmbunătățirea calității prestațiilor și serviciilor sociale acordate de Centrul Rezidențial 
în concordanță cu nevoile actuale ale beneficiarilor 
- Încheierea de contracte cu furnizorii de produse și materii prime utilizate în cadrul 
instituției 
- Monitorizarea și verificarea respectării și aplicării prevederilor legale în procesul de 
acordare a serviciilor sociale 
- Identificarea nevoilor socio-medicale nou apărute la nivelul fiecărui asistat în parte 
- Menținerea legăturilor familiale ale beneficiarilor 
- Realizarea și distribuirea de materiale informative cu privire la instituție și serviciile 
acordate. Accesul la informații despre instituție și servicii acordate prin mijloace on-line 
- Promovarea dialogului social 
- Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, promovarea aplicării principiilor 
etice în relațiile cu beneficiarii, precum și monitorizarea activității întreprinse de 
personalul centrului 
- Utilizarea cu eficiență și eficacitate a fondurilor bugetare alocate 
- Realizarea unor programe de educație pentru sănătate 
- Efectuarea de către personalul centrului a examenelor medicale 
- Dotare cu paturi pentru bolnavii imobilizați, modernizare, reparații interioare și 
exterioare  
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- Cooptarea de sponsori  
- Cooptarea de voluntari 
- Completarea statului de funcții cu personal specializat 
- Revizuirea procedurilor prevăzute în Standardele minime obligatorii. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig și-a propus și a realizat activități care să 
asigure și să garanteze un standard de viață care să corespundă nevoilor persoanelor 
vârstnice; asigurarea unei bătrâneți demne și sigure; socializarea persoanelor de vârstă a 
treia prin atragerea lor în activități culturale, ergoterapie, turism, etc. 

Beneficiarii au primit servicii de calitate, în baza administrării eficiente  a resurselor atât 
financiare, cât și de altă natură. Resursele financiare ale unității au fost și sunt administrate 
în baza unui plan anual de cheltuieli care stabilește planificarea financiară, evidența 
bugetară și controlul financiar, conform legii; calitatea serviciilor primite de beneficiari 
fiind în concordanță cu bugetul aprobat de Consiliul Județean Covasna. 

Dinamica beneficiarilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig în anul 
2020 se evidențiază în tabelul ce urmează:  

 

Anul 2017 2018 2019 2020 

Numărul asistaților la 1 ianuarie  91 85 76 84 

Numărul solicitărilor primite 18 10 29 33 

Numărul solicitanților declarați admiși 16 10 29 33 

Numărul decedaților 16 16 17 32 

Numărul externaților 6 3 4 3 

Serviciile sociale au fost asigurate și acordate la sediul căminului în spații special 
amenajate: camere, sală de mese, club pentru activități de petrecere a timpului liber, 
bibliotecă și alte anexe gospodărești. Coordonarea activității a fost realizată de către 
directorul unității, rezultatele activităților de natură financiară fiind consemnate și 
reflectate în balanțele de verificare lunare, precum și în bilanțul contabil anual.  
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La sfârșitul  anului 2020 schema de personal a căminului număra 45 de persoane active și 
1 persoană suspendată (concediu de creștere a copilului) după ce în cursul anului 2020, au 
fost organizate două concursuri pentru ocuparea posturilor de asistent medical, bucătar, 
infirmiere, astfel ocupându-se un număr de 4 posturi. 

Căminul a pus și pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă a 
personalului, anul fiind unul cu perioade de stări de urgență și stări de alertă, angajații 
căminului au participat la cursuri de formare, workshop-uri legate de activitatea 
asistentului social, diferite întâlniri/ sesiuni pe teme sociale  on line. Personalul a fost 
informat în permanență asupra întregii activități a căminului, precum și în legătură cu 
modificările Regulamentului de organizare și funcționare, de reglementările GDPR, de 
prevederile noilor Standarde de calitate, au luat cunoștință de noile Proceduri după care se 
lucrează. 

Pe parcursul anului 2020, personalul instituției - asistente medicale, psiholog, asistent 
social, a participat la diferite cursuri obligatorii pentru obținerea de credite  necesare la 
eliberarea de atestate de liberă practică online.  

Instituția s-a preocupat de asemenea de sănătatea personalului oferind posibilitatea 
consultului oftalmologic gratuit la sediul acesteia pentru tot personalul și a realizat 
consultul medical periodic al angajaților. 

Beneficiarii  serviciului social au fost informați cu privire la programul de acțiune al 
căminului, iar odată cu încheierea contractului pentru acordarea de servicii sociale, aceștia 
au primit informații de natură organizatorică, legislativă și financiară, precum și criteriile 
de selecție și de încadrare. Ca rezultat al acestor activități propuse și întreprinse în 
perioada menționată, conducerea instituției dorește o transparență cât mai mare a 
procesului de acordare a serviciilor sociale, precum și o transparență a activităților 
întreprinse de Centrul Rezidențial. De asemenea, cei interesați pot vizita și obține 
informații concrete la fața locului asupra serviciilor oferite sau prin accesarea paginii  web 
a căminului. 

S-a realizat reactualizarea site-ului instituției pentru cei interesați, s-a creat o pagină a 
Căminului pe rețelele de socializare pentru publicitate, dar și pentru a prezenta aspecte 
din viața și activitatea vârstnicilor. 
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S-au  reactualizat și aprobat de către furnizorul de servicii sociale un număr de 9 Proceduri 
proprii prevăzute de Standardele minime de calitate, materiale informative (pliant, Carta 
drepturilor beneficiarilor, Ghidul beneficiarilor, modelele fișelor de evaluare, planurilor 
individuale de îngrijire și asistență, fișa de monitorizare, Planul propriu de dezvoltare, 
Codul Etic și au fost întocmite Planurile de acțiune valabile pe tot parcursul stării de 
urgență și stărilor de alertă. 

Tot în cursul anului 2020 s-a obținut Licența de funcționare SERIA LF nr. 0009633. 

Centrul Rezidențial prin personalul de specialitate efectuează o evaluare proprie a fiecărui 
beneficiar, care include: igiena corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentație, igiena 
eliminărilor, mobilizare, deplasare în interior, deplasare în exterior, comunicare, 
prepararea hranei, activități de menaj, gestiune și administrarea bugetului și a bunurilor, 
efectuarea cumpărăturilor, respectarea tratamentului medical, utilizarea mijloacelor de 
transport, acuitate vizuală, acuitate auditivă, deficiență de vorbire, orientare, memorie, 
judecată, coerență, comportament și tulburări afective. În baza evaluării proprii, Centrul 
Rezidențial stabilește serviciile ce vor fi acordate beneficiarilor. 

Referitor la procedura de planificare a serviciilor la nivelul centrului s-a realizat un plan 
de îngrijire și asistență individualizat care a fost aplicat fiecărui beneficiar. În întocmirea 
acestuia s-au avut în vedere nevoile și dorințele beneficiarilor de servicii sociale. 
Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individual de îngrijire și 
asistență revine unui responsabil de caz, numit prin decizia conducerii. 

În ceea ce privește acordarea asistenței medicale, beneficiarii au fost înscriși la medicul de 
familie din comună, beneficiarii care au necesitat diferite intervenții medicale au fost duși 
la specialiști, asistați de asistentele medicale, iar apoi supravegheați și monitorizați până la 
vindecare, după perioada de izolare din starea de urgență și starea de alertă. De asemenea 
se monitorizează în permanență starea de sănătate a tuturor beneficiarilor, de asemenea se 
testează împotriva COVID 19. S-au solicitat și obținut diferite dispozitive și proteze 
medicale necesare unor beneficiari. Se efectuează și recuperarea beneficiarilor care necesită 
astfel de servicii, prin serviciile kinetoterapeutului instituției. 

Din punct de vedere financiar, pentru anul 2020 a fost prevăzut un buget de 3.713 mii lei 
din care la investiții 75 mii lei. S-au cheltuit 3.176.441 lei, după cum urmează: cheltuieli cu 
salariile 2.212.340 lei, bunuri și servicii 964.101 lei. La cheltuielile de investiții sumele au 
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rămas neutilizate deoarece nu aveau acces în instituție nici o persoană din afară fiind 
restricții de acces din cauza pandemiei. 

În cursul anului 2020 au fost efectuate diferite lucrări de zugrăvit interior cu resursele 
instituției și întreținere în tot căminul. 

Deoarece din martie 2020 nu au mai avut acces în incinta Căminului nici vizitatori, nici 
alte persoane, beneficiarii au rămas în izolare alături de personalul din cadrul căminului în 
trei ture pe toată perioada stării de urgență. Legătura cu familiile beneficiarilor s-a 
menținut telefonic în cazul celor imobilizați la pat, iar cei care se puteau deplasa puteau să 
primească vizite într-un cort amplasat în curtea căminului sau la ușa principală. Pe timpul 
stării de urgență s-au reamenajat spațiile de socializare, cu scopul de oferi un climat de 
suport psihosocial și de a aplana sentimentul de izolare sau abandon față de familia de 
proveniență și a comunității din care fac parte. Astfel, s-au recondiționat piese de mobilier 
vechi și s-au achiziționat canapele noi, pentru a reduce stările de anxietate și depresie 
generate de pandemia de Coronavirus și a de a oferi o alternativă la viața socială, în 
contextul noilor recomandări. Din 10 noiembrie 2020 ne-am confruntat cu perioade dificile 
în care au ieșit pozitivi până la sfârșitul anului, un nr. de 62 beneficiari și 22 angajați. 

În cursul anului 2020 asistentul social, psihologul împreună cu instructorul animator au 
desfășurat activități recreativ-culturale împreună cu beneficiarii căminului, printre care: 
educație sanitară, ateliere de creație, lectură și activități de ergoterapie, meloterapie, cu 
scopul menținerii și/sau recuperării resurselor fizice și psihice ale acestora doar în 
perioada dinaintea pandemiei, în cercuri mai restrânse doar cu respectarea măsurilor de 
distanțare socială și cu utilizarea măștii de protecție, au fost susținuți moral de către 
aceștia. Totodată beneficiarii au fost informați permanent în legătură cu măsurile 
împotriva răspândirii virusului, cu vaccinarea, procedurile noi. 

S-au primit mai multe sponsorizări de la firme sau persoane fizice, asociații din țară sau 
străinătate constând în alimente, îmbrăcăminte, materiale de protecție împotriva Covid 19, 
măști, viziere, mănuși, dezinfectanți, obiecte de inventar, mașini de spălat, paturi spital, 
pampers, medicamente și vitamine, o cantitate importantă de paste făinoase de la asociație  
a Secuilor din Ungaria.  

S-au dezvoltat 5 noi relații de parteneriat cu ONG –uri care au ca obiectiv principal 
ajutorarea vârstnicilor din cămin și donații constând în obiecte de igienă corporală, haine 
și dulciuri.  
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Ziua Internațională a Vârstnicilor s-a sărbătorit în cadrul căminului doar cu beneficiarii  
centrului, într-un cadru restrâns, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva 
răspândirii virusului Sars-Cov-2. 

În cursul anului 2020 activitatea căminului a fost monitorizată de către DGASPC Covasna 
potrivit programului de vizite de control. 

 

V. ACTIVITATEA JURIDICĂ ȘI DE CONTENCIOS JURIDIC 

 

Exprimate în date statistice, activitatea consilierilor juridici din cadrul direcției cuprinde 
următoarele activități principale pentru anul trecut: 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 
activității  

Nr. acte / cazuri 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Redactarea 
contractelor/ 
actelor adiționale 

449  217 270 1066 1830 1571 1445 1013 878 1432 

2. Redactarea 
dispozițiilor 

1575  1169 930 917 961 1038 1151 1813 1781 1897 

3. Redactarea 
acțiunilor, 
susținerea 
cauzelor în 
instanță 

153 208 228 275 253 278 275 331 273 328 

4. Pregătirea 
materialelor 
pentru ședințele 
consiliului 

16 12 11 28 18 19 19 24 25 27 
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județean  

5. Traducerea 
materialelor 
pregătite pentru 
ședințele cons. 
județean 

32 24 22 56 36 38 38 48 50 54 

6. Rapoarte ale 
comisiei de 
disciplină 

3 - 2 - 5 5 4 5 - 5 

7. Acordarea de 
consultații 
juridice 

40 47 62 35 31 18 8 6 6 10 

8. Redactarea 
hotărârilor 
Colegiului 
Director 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

9. Redactarea de 
atestate familiilor 
apte să adopte 

10 17 13 9 15 18 16 19 16 12 

10. Consiliere în vederea exprimării consimțământului 
la adopție 

10 45 37 15 65 

11. Avizarea juridică a diferitelor materiale 

Activitatea juriștilor a fost reorganizată prin înființarea Biroului juridic, care se compune 
din Compartimentul juridic contencios și Compartimentul pentru sprijinirea victimelor 
infracțiunilor. 
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VI.  CONTROLUL ȘI CALITATEA SERVICIILOR, LICENȚIERE, ACREDITARE, 
STRATEGIE 

1. Managementului calității serviciilor  

În urma apariției noilor standarde de calitate pentru toate tipurile de servicii sociale, și în 
acest an a continuat verificarea procedurilor transmise de șefii serviciilor.  

Personalul biroului a conspectat și a formulat recomandări cu privire la materialele de 
prezentare trimise de asemenea de șefii serviciilor și a colaborat la elaborarea modelelor 
instrumentelor standardizate folosite de serviciile de zi și reabilitare (fișe de evaluare, 
monitorizare, etc.). 

La începutul anului 2020 a continuat activitatea de îndrumare și control, în vederea 
respectării standardelor minime aplicabile serviciilor de protecție a copilului, a celor din 
domeniul protecției persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități din cadrul DGASPC 
Covasna.  

La începutul anului a fost întocmită și aprobată programarea vizitelor de monitorizare 
pentru 39 servicii de protecție a copilului, de protecție a persoanelor vârstnice, a tinerilor, 
şi a persoanelor cu dizabilități. S-a verificat măsura în care conținutul documentelor 
specifice ale serviciilor, al dosarelor beneficiarilor corespunde standardelor de calitate, 
modul de realizare a recomandărilor formulate în rapoartele anterioare și s-a realizat 
monitorizarea proiectelor instituționale, respectiv a planurilor anuale de acțiune. 

Au fost discutate de asemenea aspecte legate de aplicarea noilor standarde - la nivelul 
registrelor, a procedurilor, respectiv a documentelor utilizabile în dosarele beneficiarilor.  

Monitorizarea a fost suspendată odată cu declararea stării de urgență. 

Până la acel moment monitorizarea serviciilor s-a desfășurat astfel: 
- Centrul rezidențial pentru copiii cu dizabilități Baraolt – vizită în data de 28.01.2020, 
control dosare 10-14.02.2020, Raport nr. 4181/14.02.2020,  
- Centrul de zi Baraolt - vizită în data de 18.02.2020, control dosare 26-27.02.2020, Raport 
nr. 5282/27.02.2020; 
- Centrul de reabilitare Baraolt - control dosare 03.03.2020, Raport nr. 6568/12.03.2020; 
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- Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura Buzăului – vizită în data 
de 16 ianuarie 2020, Raport nr. 1369/20.01.2020; 
- Casa familială Întorsura Buzăului – vizită în data de 16 ianuarie 2020; control dosare 
30.01.2020-03.02.2020, Raport nr. 1368/21.01.2020 
- Casa familială Tinoasa – vizită în data de 19 februarie 2020, Raport nr. 5861/04.03.2020; 
- Casa familială Lunga – vizită în data de 19 februarie 2020, raport nr. 6254/09.03.2020; 
- Casa familială nr.1 Cernat – vizită în data de 9 martie 2020, Raport nr. 6255/09.03.2020; 
- Casa familială nr.2 Cernat – vizită în data de 9 martie 2020, Raport nr. 6256/09.03.2020; 
- Centrul de reabilitare Tg Secuiesc – vizită în data de 22 ianuarie 2020, control dosare 27-
30.03.2020, 3474/06.02.2020; 
- Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap jud Covasna, vizită 
în data de 9 martie, control dosare în data de 9 martir, Raport nr. 7368/23.032020; 

În conformitate cu SMO aplicabile serviciilor pentru protecția copilului de tip rezidențial, 
și la solicitarea reprezentanților Inspecției Sociale, conform Dispoziției nr. 25/2017 a 
directorului general al DGASPC Covasna, au fost efectuate vizite de monitorizare lunară a 
următoarelor servicii: 
- Centrul de plasament Borosnyay Kamilla Târgu Secuiesc: 

- vizită în data de 05.03.2020, Raport nr. 6006/05.03.2020 
- Centrul de plasament nr.6 Olteni:  

- vizită în data de 30.01.2020, Raport nr. 2435/30.01.2020 

În conformitate cu Dispoziția metodologică nr. 2566/05.02.2020 a ANDPDCA au fost emise 
Dispozițiile nr. 197/2020, 198/2020, 231/2020, resp. 232/2020 ale Directorului General al 
instituției, de numire a echipelor de monitorizare a activității serviciilor de tip rezidențial 
ale DGASPC Covasna. Monitorizarea lunară a serviciilor rezidențiale a început în luna 
februarie, fiind vizitate toate serviciile de tip rezidențial, și completate ”Fișe monitorizare 
serviciu” la fiecare dintre acestea.  

Vizitele s-au desfășurat astfel: 
- Centrul rezidențial pentru copiii cu dizabilități Baraolt - vizită în data de 18.02.2020, Fișă 
monitorizare serviciu nr. 4380/18.02.2020, 
- Casa familială Baraolt - vizită în data de 18.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 
4404/18.02.2020, 
- Centrul de plasament Borosnyay  Kamilla Târgu Secuiesc – vizită în data de 19.02.2020, 
Fișă monitorizare serviciu nr. 4520/19.02.2020, 
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- Centrul maternal Sfântu Gheorghe - vizită în data de 13.02.2020, Fișă monitorizare 
serviciu nr. 4100/13.02.2020, 
- Centrul de primire în regim de urgență ”Prinț și cerșetor” Sfântu Gheorghe - vizită în 
data de 11.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 3805/11.02.2020, 
- Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sfântu Gheorghe - vizită în data de 
12.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 3967/12.02.2020 
- Centrul de plasament nr. 6 Olteni - vizită în data de 13.02.2020, Fișă monitorizare serviciu 
nr. 4109/13.02.2020  
- Casa familială Ilieni - vizită în data de 18.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 
4405/18.02.2020 
- Casa familială Lunga - vizită în data de 19.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 
4526/19.02.2020 
- Casa familială Tinoasa - vizită în data de 19.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 
4527/19.02.2020 
- Casa familială Mereni - vizită în data de 19.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 
4528/19.02.2020  
- Casa familială Târgu Secuiesc - vizită în data de 11.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 
4642/21.02.2020; 
- Casa familială „Szentkereszty Stephanie” - vizită în data de 11.02.2020, Fișă monitorizare 
serviciu nr. 4643/21.02.2020; 
- Centru de primire în regim de urgență pentru victime ale violenței în familie Târgu 
Secuiesc - vizită în data de 13.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 4643/21.02.2020;  
- Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc - 
vizită în data de 19.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 4530/20.02.2020  
 - Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc 
- vizită în data de 19.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 4531/20.02.2020; 
 - Cămin pentru persoane vârstnice Hăghig - vizită în data de 20.02.2020, Fișă monitorizare 
serviciu nr. 4605/20.02.2020; 
- Centru de primire în regim de urgență pentru victime ale violenței în familie Târgu 
Secuiesc - vizită în data de 13.02.2020, Fișă monitorizare serviciu nr. 4643/21.02.2020; 
Fișele au fost transmise la ANDPDCA scanate, de coordonatorul echipei. 

În contextul epidemiei Covid-19, au fost conspectate și transmise către serviciile de tip 
rezidențial sugestii, opinii, îndrumări cu privire la întocmirea procedurii de izolare, a 
procedurii privind accesul personalului și a procedurii privind comunicarea, respectiv cu 
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privire la revizuirea procedurii privind admiterea copiilor și a procedurii privind ocrotirea 
sănătății copilului.  

Pentru a pregăti reînceperea activității suspendate a centrelor de zi/reabilitare, după 
ieșirea din starea de urgență, au fost conspectate procedurile privind accesul 
beneficiarilor, elaborate de șefii serviciilor, formulând și transmițând recomandări. 

În perioada septembrie – octombrie 2019, Inspecția Socială a efectuat mai multe vizite la 
serviciile Direcției generale, în urma controalelor fiind întocmite procesele verbale.  Având 
în vedere că nu au fost îndeplinite toate recomandările formulate, a fost urmărită 
raportarea celor realizate de către persoanele responsabile, iar în baza raportărilor primite 
au fost trimise la termen, adrese referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor. Serviciile 
vizate au fost: serviciile rezidențiale din cadrul Complexului de servicii comunitare  
Baraolt – PV nr. 29/10.09.2019, casele familiale din cadrul Complexului de servicii 
comunitare Tg. Secuiesc – PV nr. 31/07.10.2019, Centrul de plasament ”Borosnyay 
Kamilla” Tg. Secuiesc – PV nr. 34/16.10.2019, Centrul de plasament nr. 6 Olteni – PV 
nr.36/29.10.2019, serviciile rezidențiale din cadrul Complexului de servicii comunitare Sf. 
Gheorghe – PV nr.37/29.10.2019. 

Au fost raportate realizările și acolo unde se impunea, a fost solicitat acordului privind 
prelungirea termenelor. 

Astfel, referitor la acestea, au fost trimise 17 raportări către AJPIS Covasna. 

În semestrul II au avut loc vizite ale Inspecției Sociale în urma depunerii cererilor de 
licențiere ale unor servicii sociale.  

Astfel au fost primite următoarele rapoarte de evaluare/monitorizare în teren servicii 
sociale: nr. 4/20.07.2020, respectiv nr. 24/13.11.2020 pentru Centrul de plasament 
”Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc, nr. 5/22.07.2020 pentru Centrul de plasament nr.6 
Olteni, nr. 23/10.11.2020 pentru Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu 
Gheorghe, nr. 25/23.11.2020 pentru Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități 
Întorsura Buzăului, nr. 10/18.02.2020 pentru Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc.  

Au fost întocmite planurile de măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor formulate și 
transmise responsabililor. A fost urmărită și în aceste cazuri, raportarea celor realizate de 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
91
	

către persoanele responsabile, iar în baza raportărilor primite au fost trimise la termen, 
adrese referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor. Acolo unde se impunea, a fost solicitat 
acordul privind prelungirea termenelor. 

Referitor la acestea, au fost trimise 17 raportări către AJPIS Covasna. 

Experții din cadrul Consiliului de Monitorizare pentru promovarea, protecția și 
implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, autoritate 
autonomă sub control Parlamentar în februarie 2020 a efectuat un control inopinat la 
Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc. 
Experții au întocmit Raportul nr. 390/25.02.2020. În baza raportului s-a întocmit Planul de 
Măsuri nr. 18308/14.08.2020 pentru îndeplinirea recomandărilor propuse. Acesta s-a 
transmis persoanelor responsabile de îndeplinirea măsurilor. Cu privire la stadiul 
realizărilor s-a transmis Consiliului  de Monitorizare răspunsul înregistrat cu numărul 
27134/27.11.2020. Tot în februarie, experții din cadrul Consiliului  de Monitorizare au 
efectuat o vizită inopinată la Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu 
dizabilități Târgu Secuiesc și au întocmit Raportul de control nr. 401/03.03.2020. În baza 
raportului s-a întocmit Planul de măsuri pentru remedierea celor constatate 
(17439/05.08.2020). Acesta s-a transmis persoanelor responsabile de îndeplinirea măsurilor. 
Cu privire la stadiul realizărilor Consiliului s-a trimis raportul nr. 27135/27.11.2020.  

2. Acreditare, licențiere, reorganizare 

În data de 29 ianuarie 2020 a fost transmisă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
documentația privind licențierea Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilități 
Întorsura Buzăului. Pe baza dosarului de acreditare Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
a eliberat Licența de funcționare provizorie nr. 1186 din data de 06.03.2020, având 
valabilitate până la data de 05.03.2021. 

În data de 7 februarie 2020 au fost transmise la Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
dosarele de acreditare pentru licențierea Casei familiale nr.1 Cernat și Casei familiale nr. 2 
Cernat. Pe baza documentațiilor Ministerul Muncii și Protecției Sociale a eliberat pentru 
Casa familială nr. 1 Cernat Licența de funcționare provizorie nr. 1187 din data de 
06.03.2020, având valabilitate până la data de 05.03.2021, iar pentru Casa familială nr. 2 
Cernat Licența de funcționare provizorie nr. 1188 din data de 06.03.2020, având 
valabilitate până la data de 05.03.2021. 
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Prin adresa nr. 3041/04.02.2020 a fost transmisă documentația de licențiere a serviciului 
Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani. Pe baza documentației transmise Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale a eliberat Licența de funcționare provizorie nr. 4733/12.03.2020, 
având valabilitate până la data de 12.03.2021. 

În luna mai a fost transmis la ANDPDCA dosarul de licențiere al Compartimentului de 
evaluare, instruire, monitorizare a persoanelor/familiilor de plasament (Cererea nr. 
10233/7.05.2020, adresa nr. 10239/7.05.2020), respectiv al Compartimentului de evaluare, 
instruire, monitorizare a asistenților maternali profesioniști (Cererea nr. 10269/8.05.2020, 
prin adr.nr. 10270/8.05.2020). Prin adresa nr. 12904/04.06.2020, ANDPDCA ne-a informat cu 
privire la imposibilitatea licențierii celor două compartimente în actuala formă de 
organizare. 

Documentația în vederea licențierii serviciului social Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Secuiesc a fost 
depusă de trei ori, ultima dată prin adresa 10580/14.05.2020. În baza documentației s-a 
eliberat Licența de funcționare provizorie nr. 817 din data de 09.06.2020, având valabilitate 
până la data de 09.06.2021. 

În luna iulie a fost transmis la ANES dosarul de licențiere al Locuinței protejate pentru 
victime ale violenței domestice Sfântu Gheorghe (Cererea nr. 16303/24.07.2020). Pe baza 
documentației trimise a fost elaborată Licența de funcționare provizorie nr.VD 
84/27.08.2020, având valabilitate până la data de 27.08.2021. 

A fost pregătite și înaintate spre aprobare Consiliului Județean următoarele regulamente 
de organizare și funcționare, astfel: 

- prin Hotărârea nr.18/2020 al Consiliului Județean Covasna, în data de 23 ianuarie 
2020, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Casei familiale nr. 1 
Cernat, respectiv a Casei familiale nr.2 Cernat,  

- prin Hotărârea nr. 65/2020 al Consiliului Județean Covasna, în data de 30 aprilie 2020, 
a fost aprobată modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de 
plasament nr.6 Olteni, respectiv al Centrului rezidențial pentru copii cu dizabilități 
Baraolt, 
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- prin Hotărârea nr. 68/2020 al Consiliului Județean Covasna, în data de 30 aprilie 2020, 
a fost aprobată modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de 
recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura Buzăului. 

În perioada iulie-decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 
serviciilor sociale, au fost pregătite și transmise către AJPIS Covasna, dosarele de 
relicențiere pentru 12 servicii sociale: 
• Cămin pentru persoane vârstnice Hăghig - în baza documentației s-a eliberat Licența 
de funcționare seria LF 0009633 din data de 10.09.2020, având o valabilitate de 5 ani. 
• Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc 
• Centru de primire în regim de urgență pentru victime ale violenței în familie Târgu 
Secuiesc 
• Centru de reabilitare Târgu Secuiesc 
• Casa familială nr. 1 Sfântu Gheorghe 
• Casa familială nr. 2 Sfântu Gheorghe 
• Casa familială nr. 3 Sfântu Gheorghe 
• Casa familială Baraolt 
• Casa familială Tinoasa 
• Casa familială Întorsura Buzăului 
• Centru de primire în regim de urgență "Prinț și cerșetor" Sfântu Gheorghe 
• Centru de reabilitare a copiilor cu handicap ,,Székely -Pótsa" - Centru de reabilitare 
Chilieni. 

3. Elaborarea strategiilor, programelor 

În baza măsurilor și acțiunilor din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul 
Covasna, aprobată prin Hotărârea nr. 21/2014 a Consiliului Județean Covasna, modificată 
prin Hotărârea nr. 114/2017, în conformitate cu art. 118, alin. (1) al Legii nr.292/2011 a 
asistenței sociale și cu Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, nr. 1086/2018 prin 
care s-a aprobat modelul-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului București, în luna martie s-a finalizat proiectul Planului de 
acțiune pe anul 2020. 
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La începutul lunii au fost organizate consultări cu reprezentanți ai organizațiilor 
beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul finalizării proiectului planului 
anual de acțiune. Proiectul planului a primit avizul consultativ al celor prezenți. 

Proiectul finalizat a fost transmis spre consultare Comisiei Județene de Incluziune Socială 
Covasna, fiind prezentat în ședința Comisiei din data de 24 aprilie 2020.  

Planul a fost aprobat în ședința din luna aprilie a Consiliului Județean Covasna, prin 
Hotărârea nr. 67/30.04.2020. 

Au fost verificate proiectele planurilor de acțiune pe anul 2020, elaborate de autorități 
locale Covasna, Sfântu Gheorghe, Arcuș cu privire la conformitatea de conținut și formă 
cu prevederile legale și cu prevederile Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în 
județul Covasna pentru anii 2014-2020.  

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna a fost valabilă pe perioada 
2014-2020. Pentru pregătirea strategiei pentru următoarea perioadă de programare (2021 – 
2027), au fost concepute chestionare cu informații și date cu privire la populația 
comunelor/orașelor, municipiilor, existența serviciilor sociale, nevoia privind dezvoltarea 
acestora și propuneri cu privire la servicii/aspecte care vor trebui incluse în viitoarea 
strategie.  

În perioada 7-8 octombrie s-a desfășurat atelierul de lucru în cadrul proiectului  
„Incluziune și egalitate de șanse post 2020  – Cadru strategic național de politică pentru 
incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020”, organizat de către Școala Națională 
de Studii Politice și Administrative și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  În cadrul 
atelierului a fost prezentată Analiza-diagnostic privind incluziunea socială și situația 
grupurilor vulnerabile în România 2019. Acest document a constituit baza Strategiei 
națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 și a Planului 
de acțiune pentru perioada 2021-2027 care înainte de aprobare prin Hotărâre a Guvernului a 
fost prezentat în cadrul atelierelor regionale, dintre care unul a fost organizat la Brașov.  

În vederea solicitării finanțării prin programul POR 2014-2020, pentru închiderea 
Centrului de plasament ”Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc, au fost făcute demersuri  
pentru elaborarea planului de închidere al centrului. 
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Au fost identificate terenuri in Ozun, Târgu Secuiesc și Ghelința.  

A avut loc o primă întâlnire a echipei de elaborare a planului, în data de 29 iunie, la care s-
au discutat responsabilitățile în ceea ce privește pregătirea și elaborarea planului. Ulterior 
au avut loc discuții (informale) cu membrii echipei pentru procurarea datelor și 
informațiilor necesare. A fost începută elaborarea planului de închidere a centrului de 
plasament, prin completarea aplicației e-cuib, cu informațiile avute la dispoziție.  

A fost elaborată Procedura/metodologia cadru de măsurare a gradului de satisfacție a 
beneficiarilor pentru serviciile acordate în cadrul DGASPC Covasna. Procedura aprobată 
prin dispoziția 135/30.01. 2020 a fost comunicată tuturor serviciilor. 

 

VII. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

  

Comisiei de monitorizare a activității de elaborare, implementare și dezvoltare a 
sistemului de control intern managerial (SCM), prin președintele și secretariatul Comisiei 
a desfășurat următoarele activități: 

• a centralizat, împreună cu secretarul CM, chestionarele primite de la subunități și a 
întocmit Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării sistemului de 
control intern managerial la data de 31.12.2019, pentru DGASPC Covasna. A transmis 
situația sus amintită și Raportul asupra sistemului de control intern managerial către 
Consiliul Județean Covasna; 

• a întocmit lista obiectivelor generale și specifice ale DGASPC Covasna pe anul 2020; 

• a întocmit lista obiectivelor și activităților DGASPC Covasna pe anul 2020; 

• a elaborat proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial al DGASPC Covasna pe anul 2020. A transmis programul la Consiliul 
Județean Covasna. 
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• a pregătit ordinea de zi și materialele care urmau să fie prezentate, înainte de ședințele 
Comisiei de monitorizare din lunile februarie, mai, octombrie și decembrie (ultimele trei, 
online) 2020 și a condus ședința CM (din februarie, fizic); 

Cu ocazia ședințelor Comisiei de monitorizare au fost avizate 57 proceduri, dintre care 14 
au fost la ediția I, iar 43 revizuite.  

În urma centralizării datelor primite de la cele 55 compartimente, birouri, servicii și centre 
din cadrul DGASPC Covasna a rezultat că la sfârșitul anului 2020, sistemul de control 
intern managerial al instituției este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul 
controlului intern managerial, 15 standarde fiind implementate, iar unul (auditul), parțial 
implementat. 

Responsabilul cu gestionarea riscurilor din cadrul biroului a elaborat Raportul anual 
privind procesul de gestionare a riscurilor pe anul 2019 înregistrat cu nr. 1079/16.01.2020  
și a asigurat reactualizarea Registrului Riscurilor la nivelul biroului. Au fost identificate 15 
riscuri (document intern nr. 1080/16.01.2020).  În vederea controlării riscurilor identificate 
s-a întocmit Planul pentru implementarea măsurilor de control (9422/22.04.2020). Riscurile 
stabilite la nivelul biroului au fost urmărite, au fost propuse acțiuni preventive și acestea 
au fost aplicate ori de câte ori expunerea la risc s-a putut identifica.  

 

VIII. PROIECTE, PROGRAME 

 

1. În cursul lunii octombrie 2018 Fundația SERA ROMÂNIA și-a exprimat 
disponibilitatea de a ne sprijini prin construirea a trei case familiale necesare transferării 
copiilor pentru care nu se vor găsi alternative de instituționalizare, în procesul de 
închidere a Centrului de plasament nr. 6 Olteni.  

În vederea închiderii Centrului de Plasament Olteni nr. 6 a fost semnată Convenția de 
Asociere încheiat între Județului Covasna prin Consiliului Județean Covasna cu 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA 
România. Bugetul total de investiție estimat va fi de 750.000 euro. Fundația va cofinanța 
acest buget cu max. 575.000 euro, această sumă fiind completată cu suma de 175.000 euro, 
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reprezentând 23.33% din valoarea totală a investiției. Casele familiale vor intra în 
domeniul public al Județului Covasna și în administrarea DGASPC Covasna. 

În anul 2019 au fost obținute toate avizele necesare pentru eliberarea autorizației de 
construire și pe baza Autorizației de construire nr. 19/04.10.2019 emise de Primăria 
Orașului Întorsura Buzăului în data de 25.11.2019 au fost începute lucrările de construire a 
casei familiale.  

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel global, precum și instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, prelungită cu alte 30 de 
zile, care a determinat înghețarea activităților în diverse domenii, în special construcții, 
nefiind posibil contactul direct necesar pentru derularea activităților, acest fapt a avut 
drept consecință amânarea efectuării lucrărilor contractate în baza Convenției de asociere 
între Fundația SERA România, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 
DGASPC Covasna, modificată prin Actul adițional nr. 1. Din acest motiv, în cursul lunii 
iunie, au fost făcute demersuri pentru modificarea art.3 alin (2) al Convenției de asociere, 
în sensul ca termenul pentru realizare obiectului Convenției să nu fie mai târziu de data de 
30.06.2021.  

La sfârșitul anului 2019 construirea casei familiale din Întorsura Buzăului era în curs iar 
stadiul lucrărilor, conform dirigintelui de șantier, era următor: - finisaje pereți, tavane - 
50%, - șape pardoseli - 100%, uși interioare - 20%, fațadă exterioara - 80%,  canalizare 
exterioara - 20%, -împrejmuire gard - 10%.  

Pentru construirea celor două case familiale în localitatea Târgu Secuiesc, în data de 
09.06.2020 s-a obținut Avizul favorabil al Comisiei Tehnico Economice din cadrul 
Consiliului Județean Covasna pentru Studiul de fezabilitate, elaborat de SC Dual Office 
SRL-Cluj Napoca.  

Conform dirigintelui de șantier, la sfârșitul lunii decembrie stadiul fizic al lucrărilor la 
casele familiale din Târgu Secuiesc a fost următor: structura a fost terminată, șarpanta și 
învelitoarea a fost montată, se lucra la: terase acoperite (turnare placă, învelitoare), 
montare termosistem, montarea tâmplăriei exterioare, canalizare menajeră, instalații gaz. 

2. Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod 
POCU/480/4/19/127169, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
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Operațional Capital Uman 2014 – 2020, al cărui solicitant este Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) 

În perioada menționată a continuat activitatea de mediatizare a proiectului în vederea 
recrutării persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști și care vor fi 
nou angajați pe perioada de implementare a proiectului.  

În anul 2020 au fost depuse 22 cereri noi de evaluare în vederea atestării. Pentru anul 2020, 
numărul AMP planificat pentru angajare a fost de 10, indicator realizat. 

Din cele 7 persoane care au parcurs formarea inițială în luna decembrie 2019, s-au atestat 
șase, în ședința Comisiei pentru protecția copilului din data de 29 ianuarie 2020.  

Suma totală solicitată prin cereri de rambursare depuse de către DGASPC Covasna este de 
705.687 lei, din care a fost autorizată până la această dată suma de 350.891,02 lei. Sunt în 
curs de analiză ultimele două cereri de rambursare, nr. 14 și 15 (cheltuieli aferente 
perioadei martie 2019 – mai 2020, respectiv iunie – august 2020).  

3. Proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, cod POCU 
465/4/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 – 2020, al cărui solicitant este Agenția Națională pentru Egalitate de 
Șanse între Femei și Bărbați (ANES). 

S-a continuat implementarea proiectului conform instrucțiunilor primite de la ANES.  

Din data de 4 martie 2020, prin intermediul serviciilor nou create, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna oferă pentru victimele violenței 
domestice: găzduire, consiliere psihologică și consiliere vocațională.  

Având în vedere situația generată de epidemia de COVID, pe timpul stării de urgență 
activitatea Grupului de suport și a Cabinetului de consiliere vocațională consilierea 
individuală a beneficiarilor s-a făcut prin telefon, iar în perioada stării de alertă prin 
întâlniri individuale, scurte. De la începutul activității (04.03.2020) psihologul a ținut 28 de 
consilieri individuale, iar consilierul vocațional 17 consilieri.   

În vederea promovării proiectului au fost încheiate 4 convenții de colaborare, după cum 
urmează: Convenția de colaborare nr. 40/16.04.2020 cu AJPIS Covasna, Convenția de 
colaborare nr. 41/16.04.2020 cu AJOFM Covasna, Convenția de colaborare nr. 53/27.04.2020 
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cu Asociația Caritas, Convenție de colaborare nr. 92/07.05.2020 cu Casa de cultură Kónya 
Ádam – prin clubul psiho “ Selye János Pszichoklub”. 

În vederea obținerii licenței de funcționare provizorie dosarul de acreditare a fost întocmit 
și în data de 28 iulie a fost trimis la Compartimentul acreditare din cadrul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale și a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați (ANES). În data de 27 august 2020 a fost emisă Decizia de acordare a Licenței de 
funcționare provizorie serviciu social nr. VD 84/27.08.2020 și Licența de funcționare 
provizorie nr. VD 84/27.08.2020, valabil un an de la data de 27 august 2020.  

Și în această perioadă au fost întocmite toate actele/documentele administrative solicitate, 
necesare implementării în condiții optime a proiectului. 

4. ”Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 619/127534). 
Proiectul lansat anul trecut, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 are ca obiectiv general de a face 
funcțional în România mecanismul de coordonare a implementării Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:  

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 2021-2027;  

- Mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei naționale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, 2021-2027;  

- Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile publice centrale în utilizarea 
instrumentelor de lucru și standardelor realizate în cadrul proiectului pentru asigurarea 
exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

5. „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în 
comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529 și este co-finanțat din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul 
general constă în accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu 
dizabilități concomitent cu proiectarea politicii publice și a instrumentelor de lucru pentru 
dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate 
și prevenirea re/instituționalizării. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
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1. Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea de alternative de 
sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea 
re/instituționalizării, bazată pe dovezi obținute din evaluarea ex ante; 
2. Proiectarea instrumentelor de lucru în domeniul serviciilor sociale pentru persoane 
adulte cu dizabilități; 
3. Realizarea coordonării la nivel interinstituțional pentru evitarea suprapunerilor de 
inițiative și evitarea dublei finanțări. 

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt următoarele: 
1. Propunere de politici publice pentru prevenirea instituționalizării. 
2. Instrumente de monitorizare și control a standardelor în domeniul serviciilor sociale 
pentru persoanele adulte cu handicap. 

6. În luna iulie am fost contactați de Asociația pentru persoane cu dizabilități  fizice  
Sf. Haralambie Brașov și Asociația de servicii sociale Scut Brașov, organisme 
neguvernamentale care ne-au anunțat despre finalizarea evaluării și contractării ulterioare 
a proiectului depus, intitulat ”CASA NOASTRĂ”, Cod apel: POCU/738/4/20/ Operațiune 
compozita OS 4.12, OS 4.13, Componenta1 „Prima camera” – Instrumente inovative 
pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială 
- Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 
Reprezentanții asociațiilor susamintite ne-au solicitat un acord de principiu, în baza 
comunicărilor anterioare din anul 2019.  

În județul Covasna, conform planurilor vor fi închiriate 2 garsoniere sau un apartament cu 
2-3 camere pentru beneficiarii proiectului, care prin rotație și în funcție de resursele 
propria pe o perioadă de 6 – 12 luni vor beneficia de chirie finanțată în cadrul proiectului. 

Proiectul ”CASA NOASTRĂ” vizează furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea 
facilitării tranziției tinerilor de la sistemul de îngrijire instituționalizat la viața 
independentă în comunitate cu accent pe creșterea șanselor de integrare socio-
profesională.  

Durata derulării proiectului este de 38 luni de la încheierea convenției de colaborare, cu 
posibilitate de prelungire prin act adițional. Valoarea totală a proiectului este 4. 737. 555,25 
lei.  

În cadrul proiectului actualmente se lucrează cu 17 tineri. Au fost realizate evaluări inițiale 
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din punct de vedere socio-economic și s-au aplicat chestionare de suport social (s-a 
analizat rețeaua socială a beneficiarului), s-au realizat ședințe de educație pentru muncă 
(prezentare la interviu, identificare locuri de muncă disponibile), educație pentru sănătate 
(însoțire la stomatologie), activități de autogospodărire, etc. 

7. În luna decembrie am fost contactați de Fundația Sf. Francisc cu o propunere de 
colaborare într-un proiect de finanțare POCU prin care pot fi sprijiniți adulți tineri din 
sistemul de protecție a copilului în următorii trei ani. Scopul proiectului este integrarea 
socio-profesională a tinerilor beneficiari. Programul de dezvoltare se concentrează pe două 
domenii: 1. Servicii sociale – educație pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă 1) Servicii sociale: Educație pentru dezvoltarea capacității de a trăi 
independent; consiliere psihologică, dezvoltarea abilităților digitale timp de cel puțin șase 
luni; 2. Servicii pe piața muncii – tinerii poate să aleagă dintre 6 cursuri de formare pentru 
diferite meserii. 

Au fost propuși 9 tineri, reluarea activităților proiectului urmând să fie preluate în anul 
2021.  

8.  ”United Networks – inițiativă integrată pentru incluziunea socială a 
comunităților marginalizate” din județele Mureș, Harghita și Covasna – Coordonator 
proiect - Feher Gabriella 

Prin Hotărârea nr.29/2015 a Consiliului Județean Covasna a fost aprobat participarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna la selecția și 
implementarea de proiecte în cadrul programului RO10 ”Copii și tineri în situații de risc și 
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea 
incluziunii sociale” (CORAI), finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, apelul ”Coerent”, cu 
proiectul ”United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a 
comunităților marginalizate” în parteneriat cu CARITAS – Asistență Socială, Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, DGASPC Harghita, Mureș și Covasna. 

Pe baza rezultatelor obținute și cu scopul de a valorifica experiențele dobândite ne-am 
propus să consolidăm colaborarea cu autoritățile locale respectiv să oferim 
oportunitățile asigurate de proiect și altor autorități locale. Scopul nostru este să oferim 
sprijin profesional autorităților locale care sunt  interesați în a participa la o reflecție 
comună și o colaborare strânsă în scopul incluziunii sociale a comunităților 
marginalizate.       
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Acțiunile care s-au desfășurat în primul trimestru al anului a fost:   

- Rețele Operaționale - În cadrul acestor întâlniri participanții vor avea  posibilitatea de a 
împărtăși experiențele în acest domeniu, de a formula întrebări, de a prezenta provocările 
întâlnite, de a cunoaște exemple pozitive și bune practici.   
- În luna mai a avut loc o singură întâlnire on-line, unde s-a prezentat ce s-a făcut în 
cadrul proiectului pe perioada stării de urgență și înainte. 
 
- Posibilități de a participa la cursuri pentru reprezentații și angajații autorităților locale: 
Pregătirea workshopului „Responsabilitatea socială - instituțională și comunicarea 
eficientă în folosul muncii cu comunitățile marginalizate” ce trebuia să aibă loc la 
Locodeni în perioada 25-26 martie 2020, care ulterior a fost amânat din cauza virusului 
COVID-19 pentru o dată ulterioară, dar din păcate din cauza pandemiei nu s-a putut 
organiza. 

 
• Ședințe de lucru lunare/săptămânale: 3  întâlniri fizice și 14 on-line în 

perioada ianuarie-decembrie 2020.  
 

• Forum Regional: Sf. Gheorghe – 28.01.2020 
 

• Conferințe: ”Incluziunea socială în Bazinul Carpatic”, 19-21.02.2020, Oradea. 
”Avantaj din dezavantaj” - 18-20.11.2020 – on-line 

9. Prevenirea instituționalizării/reintegrării în familia naturală a copiilor, beneficiari ai 
unei măsuri de protecție specială.” – Proiect SERA Romania - Coordonator proiect - 
Fehér Gabriella 

Prin Hotărârea nr. 208/28.11.2017 a Consiliului Județean Covasna s-a aprobat Acordul de 
asociere/parteneriat dintre Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA 
ROMANIA, pentru implementarea proiectului ”Prevenirea instituționalizării/reintegrării 
în familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială”, iar prin 
Hotărârea nr. 104/30.05.2019 a fost prelungit până la sfârșitul anului 2019. Deși obiectivul 
proiectului a fost atins, bugetul proiectului nu a fost utilizat în întregime, petru care s-a 
încheiat un alt act adițional la Acordul de asociere/parteneriat, privind prelungirea duratei 
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de valabilitate până la data de 30.06.2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Covasna nr. 211/2019, pentru a beneficia și alte familii aflate în evidența instituției noastre 
de obiectivele acordului. 

În perioada 01 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020 s-au înregistrat 5 sesizări, din care doar 2 
cazuri s-au încadrat în obiectivele proiectului. 

În anul 2020  s-a lucrat cu 15 cazuri, din care 10 familii erau în faza de evaluare sau 
monitorizare din anul 2019. Până la data de 30 iunie 2020 au fost închise 10 cazuri din cei 
15, iar ceilalți 5 au rămas în monitorizare și s-a lucrat în total cu 37 de copii. În perioada 
stării de urgență și cea de alertă au fost făcute  50 de vizite pe teren, 35 de 
monitorizări/consiliere prin telefon și s-au parcurs 4247 km cu autoturismul primit în 
cadrul proiectului. 

În anul 2020 în total s-au cheltuit 67.105,59 lei (≈ 13.835 Euro). 

În total s-a intervenit la 29 de familii și 81 de copiii și în total s-a cheltuit 391.087,93 lei, iar 
diferența până la 100.000 Euro este valoarea mașinii și cheltuielile aferente (combustibil, 
asigurare, reparații). 

10.  Proiectul ”Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor 

din județul Covasna” – Feher Gabriella – coordonator activități partener 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 105/30.05.2019 privind aprobarea participării 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în parteneriat cu 
Fundația ”Sera România” la Programul Operațional Capital Uman 2014-20120, Axa 
prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv - 
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte: Cod MySMIS  129310, Apel: 
POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 cu proiectul ”Aproape de 
familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna” precum 
și a implementării acestuia. 

În luna iunie 2019 s-a încheiat acordul de parteneriat cu Fundația ”Sera România” și s-a 
depus proiectul. În data de 06.04.2020 fundația a primit scrisoarea de informare privind 
demararea procesului de contractare de la Ministerul Fondurilor Europene – OIR 
POSDRU, proiectul fiind adjudecat favorabil. 
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea 
Centrului de plasament nr. 6 Olteni, acordarea de servicii suport pentru 32 copiii în casele 
de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (case 
de tip familial), elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului 
de familie. Totodată, proiectul vizează servicii integrate pentru minim 63 de copii expuși 
riscului, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia precum și sprijin 
material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minim 32 de copii. 

Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu 
privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării 
în comunități din județul Covasna cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale 
de calitate și specifice copiilor/familiilor aflați în situație de risc. 

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 06.05.2020 si 
data 05.08.2022. Implementarea proiectului în județul nostru, conform GANTT-lui, s-
început în luna septembrie 2020. A avut loc recrutarea personalului, o parte au fost 
angajați, iar pentru ceilalți specialiști este în curs angajarea de către Fundația SERA. 
Totodată fost transmis o adresă, împreună cu fișa de sesizare, către primăriile din județ, 
pentru a aduce la cunoștința lor posibilitățile de care pot beneficia copiii și familiile lor 
aflați în risc social din comunitate. Până la sfârșitul anului s-au primit 15 sesizări, dintre 
care sunt în faza de evaluare 8 familii.  

Totodată s-a încheiat un contract de comodat pentru locația fostului Centru de sprijin 
pentru Tineri peste 18 ani, între DGASPC Covasna și Fundația SERA România, unde 
funcționează un Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii. Au fost depuse 
actele pentru licențiere, iar în data de 21.12.2020 s-a primit licența provizorie. 

11. Proiectul ”Familia – Instituția de bază pentru o copilărie balansată” (”Family – the 
basic institution for a balanced childhood”)  în parteneriat cu Asociația Caritas și 
DGASPC HR - – Feher Gabriella- coordonator județean 

În perioada 01.11.2018-30.11.2020 s-a desfășurat proiectul pilot intitulat Familia – 
Instituția de bază pentru o copilărie balansată, un proiect a cărui beneficiari direct au fost 
angajații DGASPC, respectiv un număr restrâns de familii aflate în situație de criză.  
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Rezultate atinse în cadrul primului proiect:  

În județul Covasna  

- 15 educatori au beneficiat de un curs de formare de șase module  
- 15 educatori au beneficiat de mentoring individual în persoană/online/telefonic în 
perioada de urgență și în perioadele de izolație la locul de muncă. După martie 2020, s-a 
înființat și un grup de facebook, unde colegii Caritas au venit în sprijinul educatorilor 
- 42 asistenți maternali au beneficiat de grupuri de sprijin organizate lunar până în luna 
martie 2020. Grupul din Întorsura Buzăului a funcționat cu un număr ridicat de 
participanți. Grupul din Sf. Gheorghe s-a restrâns la un număr mic de participanți, însă cu 
un proces mai intens de muncă. După martie, întâlnirile nu s-au mai putut fi organizate. 
Grupul din Întorsura Buzăului a luat rămas bun de la colegul Caritas, grupul va continua 
fără sprijinul nostru. Asistenții maternali din Sfântu Gheorghe încă nu au avut prilejul să 
se întâlnească, din cauza pandemiei.   
- 15 tineri din centre rezidențiale au beneficiat de un workshop tematic cu trei module, cu 
scopul de a îmbunătăți relaționarea între educatori și copii din casele de tip familial 
- 165 de copii din serviciile sociale rezidențiale, respectiv educatorii lor au beneficiat de 
un eveniment recreativ în primul an de proiect, urmând să se organizeze și în al doilea an. 
Acest al doilea eveniment a fost anulat din cauza pandemiei.  
- S-au semnat protocoale de colaborare cu 4 primării. 
- S-a intervenit în cazul a 28 familii pentru a diminua riscul de separare a unui număr de 
60 minori. Aceste familii provin din mai multe localități din județ: Sfântu Gheorghe, 
Cernat, Târgu Secuiesc, Baraolt, Ozun, Lisnău. Mai multe cazuri au fost semnalate de către 
DGASPC și DAS Sfântu Gheorghe. 
- În perioada stării de urgență, lângă cele 28 de familii, un număr de 57 familii au 
beneficiat de sprijin material direct – tichete sociale sau pachete de alimente de bază. În 
cazul acestor familii, pierderea veniturilor din cauza pandemiei, a pus în pericol siguranța 
copiilor de la o zi la alta. Intervenția noastră a putut echilibra situația.  

 
Continuarea:  

Pe baza rezultatelor obținute și a activităților de succes realizate în cadrul primului 
proiect, în luna mai 2020, echipa de implementare în urma unor consultații a dezvoltat o 
nouă idee de proiect, care a fost acceptat de către finanțator.  
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Scopul acestui nou proiect este de a valorifica și extinde experiențele acumulate în 
perioada primului proiect prin următoarele activități concrete:  

• Organizarea a alte 4 cursuri de formare de câte 5 module pentru educatori vorbitori de 
limba maghiară – câte două în județele Harghita și Covasna. Cursul de formare va fi 
organizat conform metodologiei dezvoltate în cadrul primului proiect. În cadrul celor 4 
cursuri, vor beneficia de formare un număr maxim de 60 de educatori din cele două 
județe. 

• După finalizarea cursurilor, fiecare participant are posibilitatea de a beneficia de 10 
ore de mentoring individual. 

•   Organizarea a 2 cursuri de formare pentru educatori vorbitori de limba română – câte 
una în fiecare an de proiect, cu grupe mixte din cele două județe. Cursul de formare va fi 
organizat conform metodologiei dezvoltate în cadrul primului proiect. În cadrul celor 
două cursuri, vor beneficia de formare un număr maxim de 30 de educatori din cele două 
județe.  

• După finalizarea cursurilor, fiecare participant are posibilitatea de a beneficia de 10 ore 
de mentoring individual. 

• Dezvoltarea tematică a rețelei asistenților sociali/referenților sociali din cadrul 
primăriilor – în cadrul întâlnirilor organizate de DGASPC. Scopul principal este de a 
introduce în tematica întâlnirilor aspecte de asistență socială comunitară și metode 
alternative de sprijin a familiilor în situații de criză. Este nevoie de o schimbare de 
atitudine în ceea ce privește managementul cazurilor și intervenția preventivă în vederea 
diminuării riscului de instituționalizare a minorilor, iar activitățile tematice planificate în 
cadrul proiectului pot aduce noi cunoștințe, dezvoltarea profesională a actorilor 
responsabili din primării. Cele două rețele județene vor fi organizate în grupe de lucru mai 
mici, fiecare grup de lucru având ocazia să participe la 4 întâlniri tematice cu echipa de 
implementare a proiectului. În cadrul întâlnirilor tematice, lângă aspectele legislative, 
participanții vor avea ocazia să-și dezvolte competențele și aptitudinile de management de 
caz, de recunoaștere a cazurilor de risc înainte ca acestea să devină un pericol pentru 
minorii din familii. Experiența primului proiect arată, că majoritatea asistenților 
sociali/referenților sociali din cadrul primăriilor, mai ales în mediul rural, au nevoie de 
sprijin pentru a identifica resursele din jurul lor, pentru a recunoaște primele semne ale 
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cazurilor de neglijare, abuz sau violență – ca să poată interveni încă din timp. În cele două 
județe există un număr de 114 asistenți sociali/referenți sociali, angajați ai primăriilor.   

12. „Chipul din oglinda apei – program de educație teatrală pentru tinerii 
marginalizați” este un Proiect de intervenție culturală pe care Teatrul Independent Osonó, 
prin Asociația sa, Bolyongó / Hoinarul, care derula în lunile octombrie și noiembrie, în 
parteneriat cu mai multe instituții – Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, școli, licee, primării și case de cultură din șase județe, precum Covasna, Brașov, 
Harghita, Mureș, Cluj și Satu Mare. Proiectul a fost co-finanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național / AFCN. Nucleul proiectului, în care au fost implicați peste 300 de tineri, 
constă în prezentarea spectacolului de teatru social Chipul din oglinda apei, urmat de 
workshop-uri de educație teatrală. În data de 8 octombrie 2020, din casele familiale nr. 1 și 
2 din Sfântu Gheorghe 4 beneficiari au vizionat acest spectacol organizată în Casa de 
cultură Chichiș, însoțiți de Molnar Beata – inspector în cadrul biroului nostru. 

Spectacolul de teatru-documentar Chipul din oglinda apei se integrează perfect în cadrul 
prezentului Proiect de intervenție culturală, în sensul că în jurul temelor sale se deschide 
un spațiu de întâlnire şi dialog cu tinerii marginalizați. Spectacolul aduce în prim plan 
probleme și date statistice actuale din România, referitoare la școlarizare, abandon 
familial, abandon școlar, avort, numărul crescut al divorțurilor, neîncrederea în 
autoritățile publice, inconsecvența programelor de școlarizare și lipsa modelelor din viața 
copiilor şi tinerilor. După fiecare reprezentație cu Chipul din oglinda apei, tinerii 
spectatori vor participa la workshop-uri de educație teatrală și vor fi implicați într-o 
dezbatere pe marginea temelor atinse în spectacol, teme care au legătură și cu problemele 
reale – individuale, de grup şi comunitare – cu care se confruntă în viața reală acești tineri. 

13.”PROGRES în asigurarea tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în 
comunitate” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu asistență tehnică oferită de 
Banca Mondială; Coordonator proiect director general adjunct Szász Katalin Melinda. 

14.”Răspuns coordonat la Abuzul și Neglijarea Copilului prin Setul Minimal de Date: 
de la planificare la practică – SMD-CAN II, cofinanțat de Uniunea Europeană, 
implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, prin 
Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.  



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
10
8 	

După finalizarea proiectului programul dezvoltat de partenerii din Grecia va fi preluat de 
Direcție, care o să aibă rol de coordonator la nivel județean. Coordonator proiect director 
general adjunct Szász Katalin Melinda. 

15. Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități este implementat de 
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în parteneriat cu Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și este cofinanțat în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 -Locuri de muncă pentru toți, 
Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive cu accent pe 
șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, 
persoanelor cu nivel redus de educație. 

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în 
condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional în vederea 
creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața 
liberă a muncii. Grupul țintă al proiectului cuprinde 7000 șomeri și persoane inactive non- 
NEET (studenți, pensionari de invaliditate cu drept de muncă)- persoane cu dizabilități. 

În cadrul proiectului se acordă finanțare pentru achiziționarea de echipamente în valoare 
de 5000 euro, în vederea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. 

În anul 2020 doi solicitanți au fost eligibili. 

Persoanele nominalizate din parte instituției pentru derularea proiectului sunt: D-na Fejér 
Ana-Maria și D-na Domokos Ágnes-Mária. 
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IX. ALTE ACTIVITĂŢI DERULATE  

 1. Relații interinstituționale 
În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, direcția a colaborat cu instituțiile implicate 
în protecția şi promovarea drepturilor copilului respectiv în asistență socială, atât la nivel 
județean cât și la nivel național, internațional. 
 
Consiliile locale 

În cursul anului Direcția a oferit consiliere şi sprijin pentru secretarii și referenții sociali 
din cadrul primăriilor privind actele normative apărute în domeniu, au fost transmise  
circulare în grupul creat. 

Lunar au fost transmise prin e-mail consiliilor locale lista beneficiarilor sistemului de 
protecție socială de pe raza administrativ teritorială. 

A existat o colaborare permanentă cu 9 primării (Belin, Brețcu, Cernat, Comandău, 
Boroșneu Mare, Hăghig, Vâlcele, Zăbala, Ojdula), care sunt parteneri în proiectului 
„United Networks”, post implementare. 

Instituții publice 

În anul 2020, am lucrat pe baza a 37 de convenții de colaborare cu diferite instituții, și 
anume: 

NR. 

CRT. 
INSTITUŢIA OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Covasna 

 

Acţionarea cu operativitate în cazurile 
referitoare la minori dispăruţi în împrejurări 
suspecte 

Intervenția completă, complexă și de calitate în 
cazurile de violență în familie 

Intervenţie rapidă, unitară şi comună de lucru 
în cazul Dispariţiei mamelor din maternitate, a 
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minorilor părăsiţi, abandonaţi, fugiţi în/din 
spitale 

2.  IPJ-IŞJ-DSP Cooperare în vederea acționării cu operativitate 
în cazurile referitoare la abuzul, neglijarea și 
exploatarea (ANE) copiilor 

3.  Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Covasna 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice, a creşterii 
climatului de siguranţă civică a cetăţenilor, a 
prevenirii infracţiunilor şi a altor fapte 
antisociale, care încalcă drepturile copilului 

4.  Casa de Asigurări de 
Sănătate Covasna 

Furnizarea  datelor referitoare la asiguraţii din 
din diferite categorii ale sistemului DGASPC 
Covasna 

5.  ANPDC - CRCDES Prevenirea şi soluţionarea cazurilor referitoare 
la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi 
în pornografie pe internet. 

6.  Serviciul de Probaţiune de 
pe lângă Tribunalul 
Covasna 

Crearea unei reţele de suport comunitar prin 
care să se asigure sprijinirea minorilor care au 
săvârşit infracţiuni 

7.  Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Covasna 

Asigurarea educaţiei copiilor conform Legii nr. 
272/2004 de către IŞJ (PIP) 

8.  Agenţia Judeţeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 

Cooperare interinstituţională având ca scop 
furnizarea de date şi informaţii lunare. 

Furnizare de date a persoanelor cu dizabilități 

Înregistratrea tinerilor inactivi NEETs la 
Serviciul Public de Ocupare (SPO) 

Prevenirea și combaterea violenței domestice 

9.  Agenția Națională Colaborare privind coordonarea activitățile 
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Antidrog prevăzute în Strategia Națională Antidrog 

10.  Centrul de Prevenire şi 
Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Covasna 

Programe şi acţiuni comune de prevenirea 
consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor 
tipuri de dependenţe în rândul copiilor, 
tinerilor şi adulţilor. 

11.  Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
educaţională Covasna 
(CJRAE) 

Colaborarea dintre cele 2 instituţii în vederea 
furnizării de date şi informaţii cu privire la 
eliberarea şi monitorizarea certificatelor de 
orientare şcolară şi profesională. 

12.  Ministerul Afacerilor 
Interne 

Direcția pt. Evidența 
Persoanelor și Adm. 
Bazelor de Date 

Protocol de colaborare pe linia furnizării de 
date din Registrul național de evidență a 
persoanelor 

 

13.  Spitalul Județean de 
Urgență ”Dr. Fogolyán 
Kristóf” Sfântu Gheorghe 

Colaborare în vederea îndeplinirii obligațiilor 
legale referitor la unele categorii de persoane 
aflate în dificultate, respectiv mame minore, 
persoane adulte cu dizabilități și persoane 
vârstnice. 

14.  Spitalul Orășenesc  

Baraolt 

Colaborarea între părți în vedere asigurării 
îngrijirii corespunzătoare a copiilor aflați în 
evidență, prin monitorizarea condițiilor de 
viață, în special a celor cu mame minore fără 
cunoștințe minime de igienă, în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de viață 

Colaborare conf. HG nr. 1103/2014 

15.  Spitalul Municipal Târgu 
Secuiesc 

Colaborare conf. HG nr. 1103/2014 
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16.  Spitalul de Recuperare 
Cardiovasculară ”Dr. 
Benedek Géza” 

Colaborare conf. HG nr. 1103/2014 

17.  DSP Covasna Colaborare în vederea facilitării și îmbunătățirii 
intervenției specifice în soluționarea cazurilor 
de violență în familie. 

18.  Autoritatea Națională 
pentru Persoane cu 
Dizabilități 

1.Convenție pentru eliberarea Cardului 
european de dizabilitate 

2.Convenție pentru realizarea și actualizarea 
registrului electronic central privind persoanele 
cu handicap 

19.  CJCV-DGASPC CV-DSP-
IȘJ-CJRAE-Serviciul de 
Ambulanța 

Menținerea, îmbunătățirea sau creșterea 
calității vieții copilului prin acțiuni 
interconectate. 

20.  Curtea de Apel Brașov Realizarea unei comunicări centralizate 

21.  Judecătoria Sf. Gheorghe Protocol de colaborare privind comunicarea 
actelor de procedură în format electronic 

22.  Liceul Teoretic ”Székely 
Mikó” 

Antrenarea elevilor școlii în acțiuni de caritate 
și de socializare efectuate în folosul copiilor 
instituționalizați 

23.  Primăria Întorsura 
Buzăului 

Colaborare în cadrul Proiectului ”Finalizarea, 
reabilitarea și dotarea Centrului 
Multifuncțional Întorsura Buzăului județul 
Covasna 

24.  AJOFM Covasna Pregătiri practice – lucrător social 

25.  DGASPC Harghita Colaborare dintre direcții pe baza HG nr. 
797/2017 
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26.  DGASPC Mureș Colaborare dintre direcții pe baza HG nr. 
797/2017 

27.  DGASPC Alba Colaborare dintre direcții pe baza HG nr. 
797/2017 

28.  DGASPC Cluj Colaborare dintre direcții pe baza HG nr. 
797/2017 

29.  DGASPC Sibiu Colaborare dintre direcții pe baza HG nr. 
797/2017 

30.  DGASPC Iași Colaborare dintre direcții pe baza HG nr. 
797/2017 

31.  Consiliul Județean 
Covasna 

”Dezvoltarea prin dotarea cu echipament de 
recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt ” 
în cadrul Programului LEADER  (ALUTUS) 

32.  Tribunalul Covasna Privind transmiterea securizată a actelor de 
procedură și altor documente în format 
electronic 

33.  Școala Gimnazială 
Specială Sfântu Gheorghe 
– Grupa Specială din 
Grădinița de Copii 
Cimbora - Baraolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 
persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 
socializarea copiilor din sistemul de protecție. 

34.  Liceul Tehnologic ”Baróti 
Szabó Dávid”- Baraolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 
persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 
socializarea copiilor din sistemul de protecție. 

35.  Școala Gimnazială ”Gaál 
Mózes” Baraolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 
persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 
socializarea copiilor din sistemul de protecție. 
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36.  Instituția Prefectului 
Covasna-DGASPC CV-
AJPIS CV – DSP – IȘJ – 
CJRAE – Primăria Ojdula 

Implementarea proiectului ”Crearea și 
implementarea serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei și excluziunii 
sociale” 

37.  Casa de Cultura ”Kónya 
Ádám” – ”Selye János 
Pszichoklub” 

Prevenirea și combaterea violenței domestice. 

 

ONG-uri 

Am lucrat pe baza a 27 Convenţii de colaborare cu 17 ONG-uri: 

NR. 

CRT. 
ONG OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Asociaţia de Binefacere 
”Sfânta Iustina” 

Oferirea de servicii sociale/rezidenţiale pentru 
copiii a căror situaţie impun luarea unei măsuri 
de protecţie. 

2.  Fundația Sf. Francisc Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 
regim de centru de zi în Centrul de Zi Boldog 
Apor Vilmos – Covasna 

Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 
regim de tip rezidențial a copiilor cu o măsură 
de protecție în cadrul casei cu module de tip 
familial Casa Boldog Apor Vilmos – Covasna 

Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 
regim de centru de zi: Centrul de zi ”Szent 
Piroska” - Bixad 

3.  Caritas – Alba Iulia – Colaborare conform Legii nr. 197/2012 
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Asistență Socială 
Desfășurarea serv. sociale în domeniul 
protecției copilului. 

Convenție de colaborare 

Prevenirea separării copiilor de familia 
naturală, precum și preîntâmpinarea 
abandonului școlar (Centru de zi Ojdula) 

Derularea acțiunilor comune în vederea 
implementării Proiectului ”Familia - instituția 
de bază pentru o copilărie echilibrată” 

Derulare proiect POCU „VENUS”-Împreună 
pentru o viață în siguranță” 

4.  Asociația ”Pro Refugiu” 
București 

Consolidarea cooperării între ONG și autoritate 
care să contribuie la îmbunătățirea 
programelor, serviciilor de asistență socială în 
beneficiul victimelor traficului de persoane, în 
calitate de grup vulnerabil. 

5.  Fundația HHC Romania Implementarea strategiei județene în domeniul 
protecției copilului, iar activitățile din cadrul 
proiectelor care fac obiectul colaborării, 
urmăresc interesul superior al copilului. 

6.  Asociația Creștina 
MANNA 

Înființarea unui atelier de lucru unde 
beneficiarii CP Borosnyay Kamilla vor 
desfășura activități creative.  

7.  Asociația Serviciul de 
Ajutor Maltez în România, 
filiala Sfântu Gheorghe 

Contract de locațiune 

Locatorul dă în folosință locatarului imobilul 
situat in mun. Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor 
nr. 34 sc. B et.4 
Convenție de colaborare  
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Convenția are ca obiectiv colaborarea dintre 
DGASPC Covasna și SAMR - Filiala Sfântu 
Gheorghe pentru desfășurarea serviciilor 
sociale din domeniul protecției sociale 

Derulare proiect POCU „VENUS - Împreună 
pentru o viață în siguranță”  

8.  Fundația SERA Romania 

 

 

Contract de sponsorizare 

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul 
acordat pentru achiziționarea combustibilului 
necesar funcționării Serv. de prevenire a 
abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite 

Convenție de asociere cu privire la închiderea 
Centrului de Plasament nr. 6 Olteni și 
înființarea a trei case de tip familial în orașele 
Baraolt și Întorsura Buzăului. 

Acord de parteneriat – implementarea 
proiectului ”Prevenirea instituționalizării/ 
reintegrării în familia naturală a copiilor, 
beneficiari ai unei măsuri de protecție specială” 

Acord de parteneriat – implementarea 
Proiectului Aproape de familie - proiect pentru 
reducerea instituționalizării copiilor din județul 
Covasna” 

9.  Fundația Motivation 
Romania 

Acordarea de servicii de evaluare, poziționare 
și recomandare în vederea furnizării unui 
echipament de mobilitate adaptat nevoilor 
persoanelor cu dizabilități. 

10.  Asociația Szentkereszty 
Stephanie Egyesület 

Desfășurarea activităților în sălile de 
ergoterapie și terapie ocupațională în cadrul 
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Complexului se servicii comunitare Târgu 
Secuiesc 

Colaborare în vederea facilitării și îmbunătățirii 
intervenției specifice în soluționarea cazurilor 
de violență în familie. 

11.  Asociația ”Bolyongó 
Színházi Egyesület” 

Implementarea Proiectului ”Chipul în oglinda 
apei- program de educație teatrală pentru 
tinerii marginalizați” 

12.  Asociația ”ZIKE” Sensibilizarea societății cu privire la situația 
persoanelor cu dizabilități. 

13.  Asociația ”Casa Laura-
Laura Haz” 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 
persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 
socializarea copiilor din sistemul de protecție 

14.  Asociația Lármafa Sprijinirea Proiectului ”Festivalul internațional 
al rromilor MANUS ediția a IV-a” 

15.   

Asociația SOS Satele 
Copiilor România 

Implementarea proiectului ”Părăsirea 
sistemului de protecție specială – O abordare 
integrată cu privire la dezvoltarea capacității 
profesioniștilor și a tinerilor” (”Leaving Care – 
An Integrated Approach to Capacity Building 
of Professionals and Young People”) 

16.  Federația Organizațiilor 
Neguvernamentale pentru 
Copil - FONPC 

Implementarea Proiectului ”Răspuns coordonat 
în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin 
intermediul unui set minim de date: de la 
planificare la aplicare ”CAN-MDS II”” 

17.  Asociația de Servicii 
Sociale SCUT 

Colaborare în cadrul Proiectului POCU/ 
738/4/20/20 ”Prima camera” – Instrumente 
inovative pentru integrarea socio-profesională a 
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tinerilor care părăsesc sistemul de protecție 
specială – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa 
prioritară: Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei. 

 

„Programul  de colaborare cu  organizaţii  neguvernamentale care desfăşoară activităţi 
de asistenţă socială, la nivelul judeţului  Covasna, în anul 2020”  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna acordă anual 
finanțare nerambursabilă din fonduri publice programelor pentru activități de asistență 
socială printr-un sistem de concurs deschis.   

Programul anual de finanțare, respectiv Anunțul de participare aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Covasna nr. 41/13.02.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României partea a VI-a nr. 30 din 18.02.2020. 

Totodată anunțul a fost publicat și în 3 ziare locale (Observatorul de Covasna, Székely 
Hírmondó și Háromszék,  20.02.2020), pe site-ul DGASPC –lui, www.protectiasocialacv.ro. 

Prin Dispoziția nr. 46/05.03.2020 a președintelui Consiliului Județean Covasna a fost numit 
Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul ”Programului  de colaborare 
cu  organizaţii  neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul 
judeţului  Covasna, în anul 2020” . 

S-au depus în total 13 proiecte de către 7 asociații și fundații pentru finanțarea 
următoarelor tipuri de activități: 

- asigurarea funcţionării serviciilor de zi: centre de zi pentru copii; centre de zi pentru 
persoane cu dizabilități, respectiv asigurarea unor servicii sociale complexe acordate în 
comunitate pentru copii și familii cu risc social/defavorizați în valoare de 375.000 lei, 

- asigurarea funcționării serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu în valoare de 
625.000 lei. 

Toate cele 13 proiecte au fost eligibile, iar anunțul de atribuire privind finanțarea a fost postat 
pe site-ul direcției, iar contractele au fost încheiate cu data de 30 martie 2020.  
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În cadrul Biroului MRP (secretariatul comisiei) s-a oferit consultanţă pentru ONG-uri, 
verificarea proiectelor depuse, comunicarea rezultatelor, pregătirea contractelor,  primirea 
decontului și pe baza Dispoziţiei nr. 536/09.07.2012 emisă pe numele șefului biroului MRP, 
se certifică facturile legate de contractele de finanţare nerambursabilă încheiate între 
DGASPC Covasna şi ONG-uri). 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea asociaţiei/ 
fundaţiei 

Denumire program 
Finanțare 

(lei) 

1. 

 

Fundaţia Creştină  

Diakonia 

 

 

 

Îngrijire socio-medicală la 
domiciliu 

255.000 

Centru de zi pentru tineri cu 
handicap 

78.000 

Total : 
333.000 

2. Fundaţia Creştină  

Diakonia KAPERNAUM 

Centru de zi pentru copii din 
familii în dificultate 

35.000 

3. Caritas – Alba Iulia 

Asistență medicală și 
socială 

Îngrijire socio-medicală la 
domiciliu 240.000 

4. Caritas – Alba Iulia 

Asistență socială 

Centru de zi  pentru copii 
proveniți din familii aflate în 
dificultate Sfântu Gheorghe 

35.600 

Centru de zi  pentru copii aflați în 
situație de risc de separare de 
părinți Ojdula 

31.000 
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Servicii sociale complexe 47.000 

Total: 113.600 

5. Asociatia Casa Laura-
Laura haz 

Centru de zi pentru copii cu 
handicap 

50.000 

6. Crucea Roşie Servicii de îngrijire la domiciliu 130.000 

7. Fundaţia Sf. Francisc - 
Deva 

Centru de Zi Boldog Apor Vilmos - 
Covasna 

22.000 

Centru de Zi Szent Rita - Estelnic 33.200 

Centru de Zi 

P. Bartok Albert - Sânzieni 
19.600 

Centru de Zi 

Szt. Piroska - Bixad 
23.600 

Total: 98.400 

 TOTAL:  1.000.000 lei 

 DECONTAT:  999.962,13 lei 

 Diferență nedecontată:  37,87 lei 

 

3. Evenimente, acțiuni organizate de Direcție și de serviciile subordonate 

Datorită pandemiei toate acțiunile au fost  suspendate. 
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4. Comunicarea 

Având în vedere situația creată de coronavirus, evenimentele programate la nivel de 
direcție au fost suspendate, dar totuși am venit cu câteva idei pentru copiii din servicii 
rezidențiale. 

În acest sens, am împărtășit câteva activități și idei de jocuri, care ar fi putut desfășurate 
fără ca copiii și tinerii să fie nevoiți să părăsească siguranța casei, oferind un mic ajutor 
pentru educatori., care erau 24 ore din 24 cu acești copiii. 

Desigur, am oferit diferite idei pentru grupe de vârstă, în acest caz pentru copii de 7-12 ani 
și tinerii de 13-18 ani (sau mai în vârstă). Am încercat să selectăm activitățile în așa fel 
încât pe lângă distracție, să promoveze și exercițiile fizice. 

Unul dintre punctele acestei inițiative ar fi crearea unei colecții de jocuri, care să poată     
servi drept sursă și să ajute educatorii, personalul de specialitate, în diferite competiții și 
activități. De asemenea, intenționăm să lansăm o rețea online, în cadrul căreia, copiii din 
centre și case familiale pot concura în diverse competiții, care, pe lângă faptul că sunt 
distractive, își dezvoltă inteligența, abilitățile de comunicare și atitudinea pozitivă. 
Desigur, concurenții care au avut cele mai bune performanțe vor fi premiați. Scopul nostru 
este să nu lăsăm această inițiativă doar în mediul online,  dacă va fi posibil, intenționăm de 
asemenea să organizăm o întâlnire în care copiii să poată concura între ei și personal. 

Primul și cel mai esențial pas în acest sens a fost de a cartografia atitudinea și interesul 
copiilor/tinerilor, față de jocurile transmise. Scopul nostru a fost ca să observăm reacțiile 
copiilor și tinerilor, de ex. cât de mult le-a captat atenția lor anumite jocuri, cât de mult s-
au bucurat de ele (sau invers) la nivelul centrelor și caselor. 

În total am transmis 3 serii de jocuri, intitulate PlictiStop. Din feedback-urile primite a 
reieșit faptul, că atât copiii cât și educatorii au fost interesați de jocuri și idei. 

Totodată s-a făcut brandbookul direcției, respectiv un cod vestimentar, care au fost 
comunicate tuturor serviciilor din subordine.  
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5.  Organizarea taberelor, concursuri 

Datorită pandemiei toate taberele au fost  amânate. 

6. Actualizarea paginii web a direcției și editarea revistei instituției  

Pagina web – a fost upgradat, totodată oferă posibilitate de accesare persoanelor cu 
dizabilități. 

Revista Direcției 

Au apărut două numere în anul 2020. Revista este un mijloc de promovare a imaginii 
DGASPC Covasna, care reflectă pe lângă munca obișnuită câteva informații și evenimente 
plăcute de care au  avut parte beneficiarii, în anul 2019, respectiv munca specialiștilor care 
s-au ocupat de aceste evenimente/programe.  

7. Relații externe 

Pe parcursul anului 2020 am ţinut legătura cu Direcția Generală pentru Protecția Copilului 
din cadrul Ministerul Resurselor Umane (EMMI), respectiv cu Fundația ”Csányi” din 
Budapesta.  

Datorită restricțiilor din cauza pandemiei în anul 2020 a avut loc nicio deplasare în 
străinătate. 

8. Mass – media: 
- articolelor apărute în ziarele locale și interviuri: 80 
- conferință de presă: 3 
- comunicate de presă: 3 

În anul 2020 portalul MASZOL a anunțat pentru a treia oară organizarea campaniei 
caritative de Crăciun, la care a participat – lângă județul Harghita – și județul Covasna 
deja a 2-a oară. Scopul inițiativei a fost asigurarea unui Crăciun mai fericit pentru copii din 
sistemul de protecție cu ajutorul cititorilor portalului. 

La inițiativa portalului MASZOL și prin cooperarea biroului nostru, copii și tinerii Casa 
Familială Ilieni și Casa Familială Baraolt au desenat dorințele de cadou de crăciun, care au 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
12
3 	

constat prin: bicicletă, sanie, laptop, cărți, chitară, jocuri de societate etc., pe care am 
transmis portalului. Dacă o persoană s-a hotărât că vrea să cumpere ceva dintre dorințele 
care apar în desene, nu avea de făcut altceva, decât să trimită cadoul la redacția MASZOL 
sau la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, iar noi 
am asigurat predarea cadourilor copiilor cu ocazia crăciunului, într-un moment festiv. 
Datorită amabilității și generozității unor persoane, dorințele fiecărui copil – mai precis 20 
de copii – au fost îndeplinite de cititori. Fiecare copil a primit cadoul preferat, exemplu, 
bicicletă, cărți, iPhone, un alt beneficiar, care e student a primit un laptop, care îi va fi un 
ajutor mare în pregătire la cursuri. În concluzie putem să spunem că această inițiativă a 
făcut mai frumoasă Crăciunul nu numai copiilor din Casa Familială Ilieni și Baraolt, dar și 
numeroși copii din sistemul de protecție.  

9. Ședinţe şi întâlniri de lucru 
- au avut loc 52 şedinţe de lucru  
- au fost organizate 4 şedinţe ale Colegiului Director  
- 4 ședințe ale Comisiei de securitate și sănătate în muncă 
- ședințe de informare pentru conducătorii serviciilor sociale 

 

10. Petiții, acces la informații de interes public, program cu publicul 

Audiență 

Conform programului stabilit în cursul anului 2020 au solicitat audiență 12 persoane la 
directorul general sau directorul general adjunct şi au fost primiţi în audienţă 9 persoane, 
două dintre ele nu s-au prezentat și o persoană a renunțat.  

Problemele celor 9 persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor ori 
după audiență de către birourile/serviciile de resort.  

Petiții 

În anului 2020 au fost înregistrate 7 petiţii. Dintre cele 7 petiții la 4 s-a trimis răspuns, 1 a 
fost redirecționat către DAS Sfântu Gheorghe și 2 au fost clasate. 
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Informații de interes public 

În cursul anului 2020, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna s-a realizat în condițiile legii, iar, 
Raportul de activitate pe anul 2019 al direcției a fost întocmit conform art.10 alin. (4) din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare, raportul fiind prezentat in Colegiul Director și afișat pe site-ul 
instituției www.protectiasocialacv.ro . 

Totodată informaţiile de interes public au fost afişate, au fost solicitate 15 informații de 
interes public la care s-a răspuns în termen legal, respectiv a fost întocmit Raportul de 
evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pe anul 2019, care este parte integrantă a 
Raportului de activitate pe anul 2020 al Biroului MRP. 

Program cu publicul și Telefonul Copilului 

S-a întocmit programul conform Hotărârii nr.1487/2005 pentru relaţii cu publicul, 
respectiv programul pentru Telefonul Copilului, 7 programări în anul 2020. 

11. Monitorizarea şi evidenţa informatizată 

În anul 2020 am continuat activitatea de monitorizare şi evidenţa informatizată a cazurilor 
existente, precum şi a cazurilor noi în cadrul programului CMTIS, Modul copil. 

În baza de date CMTIS au fost introduse datele cazurilor discutate în şedinţele CPC, în 
instanţele judecătoreşti, precum şi cazurile reevaluate de către asistenţii sociali şi vizate de 
către directorul general adjunct. 

Toate aceste cazuri însumează 1404 de modificări sau introducere inițială în programul 
CMTIS. 

12. Furnizare date şi situaţii statistice, diferite adrese 

Biroul monitorizare are ca sarcină de a furniza diferite date angajaţilor şi serviciilor din 
cadrul DGASPC Covasna, precum şi altor instituţii, la solicitarea acestora și/sau din oficiu.  

- DGASPC-uri: 17 
- Diverse instituții: 93 
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- Centre de coordonare și CP (circulare): 25  
- Adeverințe pentru beneficiari/șef centre: 28 
- Consilii Locale: 30 

Total: 193 răspunsuri și solicitări de date/informații, adeverințe în cursul anului 2020. 

13. Pregătirea rapoartelor, situaţiilor, evidenţelor – domeniul social 

În anul 2020 au fost întocmite următoarele rapoarte lunare şi trimestriale, evidenţe 
solicitate de către diverse instituţii: 

Rapoarte lunare: 

- Fişă lunară de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor 
copilului- până la data de 25 a lunii următoare lunii raportate către Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

- Situaţia copiilor fugiţi sau dispăruţi- până la data de 5 a lunii următoare lunii raportate 
către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

- Situația beneficiarilor (copii/ tineri/ adulţi) din sistemul de protecţie public sau privat- 
până la data de 25 a lunii următoare lunii raportate către Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Covasna; 

- Situaţia copiilor/ tinerilor sub 18 ani, beneficiari ai alocaţiei de stat- până la data de 5 a 
lunii următoare lunii raportate către CEC Bank; 

- Tabele nominale cu copiii/ tinerii care provin de pe teritoriul administrativ al 
primăriilor din judeţul Covasna- până la data de 5 a lunii următoare lunii raportate către 
Consiliul Judeţean Covasna, Serviciul economic; 

- Tabele nominale cu copiii/ tinerii care provin de pe teritoriul administrativ al 
primăriilor şi suma datorată de către primării cu titlu de contribuţie- până la data de 5 a 
lunii următoare lunii raportate către primăriile judeţului Covasna; 

- Întocmirea tabelelor cu copiii pentru care a fost stabilit o măsură de protecție specială, 
pe raza unității administrativ teritoriale, cu precizarea serviciului social în care acesta se 
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află (centre de plasament, case familiale), sau, după caz, numele persoanei/ 
familiei/asistentului maternal profesionist în îngrijirea cărora se află și adresa acestora; 

- Centralizarea rapoartelor lunare cu privire la beneficiarii proveniți din județul Covasna 
internați în alte județe; 

- Tabel nominal cu locuri disponibile în CP/CF trimisă către CPRU Centralizarea 
rapoartelor lunare cu privire la beneficiarii Căminului de Persoane Vârstnice Hăghig.  

Total: 108 de rapoarte lunare pe anul 2020. 

Rapoarte trimestriale: 

- Fişă de monitorizare trimestrială - până la data 30 a lunii următoare perioadei raporate 
către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.  

- Copii nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor - până la 
data de 15 a lunii următoare perioadei raportate către Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.  

- Situaţia personalului (pentru componenta de protecţia copilului)- până la data de 15 a 
lunii următoare perioadei raportate către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie (datele sunt furnizate de către Biroul de resurse umane al 
DGASPC Covasna).  

- Lista numerică şi nominală a minorilor din Centrul de primire în regim de urgenţă 
„Prinţ şi cerşetor” Sfântu Gheorghe către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna – 
Serviciul de Investigaţii Criminale. 

- Fişa de monitorizare servicii proiect „Iniţiativa Copiii Străzii”- până la data de 15 a 
lunii următoare perioadei raportate către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie. 

- Fişa de monitorizare a cazurilor de violenţă în familie – până la data de 15 a lunii 
următoare perioadei raportate către Guvernul României – Departamentul pentru Egalitate 
de Șanse între Femei și Bărbați; 

Total: 24 rapoarte trimestriale pe anul 2020. 
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Rapoarte semestriale 

- Raport cu privire la cazurile de copii aflați în sistemul de protecție specială, înregistrați 
din părinți necunoscuți până la data de 10 a lunii imediat următoare semestrului raportat. 

- Raport cu privire la Planului de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse – în 
Programul de Guvernare 2017-2020, raportată către Instituția Prefectului Județul Covasna.  

Total: 4 rapoarte pe anul 2020. 

Raport anual 

- Raport cu privire la Stadiul implementării Planului Operațional de acțiuni pentru 
implementarea strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și 
bărbați și prevenirea combaterii violenței domestice pentru perioada 2018-2021, pentru 
anul 2019, raportat către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și 
Bărbați; 

Totodată, în perioada iulie-septembrie 2020 au fost transmise către ANDPDCA rapoarte 
bilunare cu privire la PIP-uri revizuite, pe tipuri de servicii, respectiv cu finalitate adopția, 
iar din octombrie lunar transmitem aceste date.  

Total: 8 rapoarte pe anul 2020. 

Numărul total al rapoartelor lunare, trimestriale respectiv semestriale pe anul 2020: 145. 

 

X. MĂSURI LUATE ÎN VEDEREA  PREVENIRII INFECTĂRII CU VIRUSUL 
COVID -19 

 

Anul 2020 era marcat de apariția pandemiei COVID-19.  

După o foarte scurtă perioadă de tranziție, din luna martie au început aplicarea unor 
măsuri drastice în scopul prevenirii răspândirii infecției de coronavirus. Reglementările au 
fost luate prin ordonanțe militare, s-a declarat starea de urgență urmată de starea de alertă 
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care a fost prelungită până în prezent. Prin Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 s-a dispus 
măsura de izolare preventivă la locul de muncă pe o perioadă de 14 zile pentru personalul 
din centrele rezidențiale. Era o perioadă foarte dificilă, frica fiind alimentată de acest 
fenomen necunoscut al răspândirii globale cu foarte mare rapiditate a coronavirusului. Iar  
măsura de izolare la locul de muncă s-a instalat tocmai de paștele catolic. Era cu atât mai 
greu luarea deciziilor instituționale și personale de a desemna angajații care vor intra în 
izolare și vor asigura protecția și îngrijirea beneficiarilor. Ulterior măsura a mai fost 
prelungită de două ori. Din fericire cu implicarea fiecărui angajat am reușit trecerea peste 
această perioadă fără foarte mari dificultăți. Ulterior, prin diferite acte normative s-a 
promis acordarea unor indemnizații pentru a recompensa acest efort, dar stimulentul nu a 
fost acordat nici până în prezent. 

În primăvara anului 2020 a trebuit să elaborăm planuri de continuitate, planuri de măsuri 
cu prevederea acelor obligații care vizau prevenirea răspândirii COVID-19. A trebuit să 
achiziționăm materiale de protecție, ceea ca era o sarcină destul de grea la început, de ex. 
măști de protecție, mănuși de unică folosință, combinezoane de unică folosință, viziere, 
soluții de dezinfectant etc. Trebuia organizat triajul angajaților, al beneficiarilor și al 
clienților. O perioadă au fost sistate deplasările pe teren, iar acest lucru în paralel cu 
închiderea unor instituții, ne-a îngreunat foarte mult activitatea de intervenție, de 
reevaluare și monitorizare a cazurilor. Acest gen de activități au fost reluate în toamnă, cu 
respectarea regulilor de distanțare, purtarea echipamentului de protecție, dezinfecția 
frecventă a mâinilor, organizarea întâlnirilor în aer liber. În organizare ne-au ajutat 
dispozițiile metodologice, materialele transmise de ANDPDCA. Câteva exemple de 
instrucțiuni la nivelul Direcției:   
• instruirea tuturor beneficiarilor și a personalului cu privire la aplicarea și respectarea 
măsurilor de autoprotecție; 
• dezinfectarea repetată a suprafețelor; 
• suspendarea primirii vizitatorilor; 
• identificarea și aplicarea metodelor alternative de susținere a activităților de relații cu 
publicul, cum ar fi: audiențe telefonice, primirea documentelor on-line, etc.; 
• stabilirea unor programe individualizate de muncă – personalul din cadrul serviciului 
a fost repartizat în două programe de lucru; 
• au fost reglementate modalitățile de desfășurare a activităților de muncă la domiciliu 
sau în regim de telemuncă a angajaților; 
• au fost stabilite modalitățile de reevaluare a cazurilor cu măsuri de protecție specială 
și prezentarea acestora în fața CPC Covasna online prin utilizarea programului zoom;  
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• etc. 

Prin Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus 
(COVID-19), Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a 
elaborat recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19. Având în vedere că din 
experiența cazuisticii din vestul Europei și din Statele Unite ale Americii s-a confirmat că 
persoanele de vârsta a treia prezintă o rată mai mare de infectare, iar căminele de bătrâni 
pot deveni rapid focare de infecție, obligativitatea testării periodice s-a impus în aceste 
servicii sociale. Dacă persoanele instituționalizate asimptomatice au fost testate inițial doar 
la revenirea în centru, din iunie s-a impus obligativitatea testării persoanelor 
instituționalizate asimptomatice și a personalului de îngrijire din centrele rezidențiale de 
două ori pe lună. Inițial prelevarea probelor pentru testare s-a realizat cu organizarea 
Direcției de Sănătate Publică Covasna care trimitea personal sanitar cu ambulanța la sediul 
centrelor rezidențiale. O scurtă perioadă s-a încercat testarea personalului la centrele de 
testare înființate în curtea spitalelor, dar metoda s-a dovedit a fi ineficientă. Într-un final s-
a dispus ca prelevarea probelor să se realizeze de către asistenții medicali proprii ai 
Direcției. În continuare se realizează testarea periodică a personalului și a beneficiarilor, 
iar cei depistați pozitiv sunt izolați ori în centrul respectiv, dacă acest lucru este posibil, ori 
în cadrul centrului de primire în regim de urgență, conform celor dispuse de DSP 
Covasna.         

A fost elaborată la nivelul DGASPC Covasna Procedura privind prevenirea și 
managementul situației generate de epidemia de Covid-19. 

Având în vedere Dispozițiile metodologice nr. 6377/ANDPDCA/09.03.2020 și 
6912/ANDPDCA/12.03.2020, pentru perioada stării de urgență, în luna martie a fost 
întocmit Planul de măsuri al DGASPC COVASNA pentru perioada 16-31.03.2020, de 
punere în aplicare a dispozițiilor sus amintite și Planul de acțiune pentru implementarea 
planului de măsuri. 

În urma primirii Recomandărilor privind prevenirea și managementul situației generate 
de Epidemie de Covid-19, emise prin Dispoziția Metodologică nr. 
7535/ANDPDCA/18.03.2020, a fost elaborat, în completarea planului sus menționat,  
Planul de acțiune pentru implementarea Recomandărilor.  

Planul conține anexe referitoare la autoverificarea permanentă de către șefii serviciilor 
rezidențiale a implementării măsurilor privind: managementul intrărilor și ieșirilor din 
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serviciile rezidențiale, măsuri de prevenire pentru beneficiari; control intern (Anexele A, B, 
C), cu obligația de a transmite rapoarte zilnice cu privire la acestea, către biroul PPS. 
Biroul a centralizat și transmis direcțiunii zilnic informațiile primite de la serviciile 
rezidențiale. 

După primirea de la ANDPDCA a Protocolului de recomandări pentru serviciile sociale 
aplicabile în perioada stării de alertă generată de epidemia de COVID-19, respectiv a 
Recomandărilor privind reluarea activităților în contextul ieșirii din starea de urgență la 
nivelul DGASPC, în luna mai au fost elaborate două planuri de măsuri: Plan de continuare 
a activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în 
perioada stării de alertă generată de epidemia de COVID – 19, la nivelul centrelor de zi, al 
serviciilor rezidențiale, și în ceea ce privește evaluarea persoanelor (copii și adulți) în 
vederea încadrării în grad de handicap, respectiv Plan de continuare a activității Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în perioada stării de alertă 
generată de epidemia de COVID – 19, în domeniile: activitatea cu beneficiarii din 
comunitate, adopții, post adopții, monitorizarea măsurilor de protecție specială și 
instrumentarea cazurilor de violență în familie și abuz, atestarea asistenților maternali 
profesioniști și activități de repatriere. Planurile au fost transmise tuturor serviciilor 
DGASPC Covasna, împreună cu alte materiale, informații de interes. 

Primul plan conținea cinci anexe (Anexele 1-5), referitoare la autoverificarea îndeplinirii 
măsurilor de către serviciile rezidențiale și de zi, cu obligația de a transmite rapoarte 
zilnice cu privire la acestea, către biroul PPS.  

În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Autorității Naționale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu nr. 1808/1466/2020, 
pentru aprobarea Ghidului metodologic pentru prevenirea infecției COVID-19 în serviciile 
sociale pentru copii și serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, fiecare 
tip de centru trebuia să elaboreze o procedură operațională specifică unității privind 
măsurile de limitare a transmiterii virusului SARS-CoV-2 în unitate, cu responsabilități 
bine definite pentru personal, rezidenți, vizitatori etc., care să fie avizată de direcția de 
sănătate publică. 

Având la bază ghidul metodologic, la nivel de Direcție au fost întocmite documentele cu 
măsurile generale și specifice fiecărui tip de serviciu social, care trebuiau luate în 
considerare la elaborarea procedurilor specifice. Procedurile operaționale au fost elaborate 
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de către șefii de centre/centre de coordonare, verificare către biroul PPS. și avizate de către 
Direcția de Sănătate Publică Covasna, aprobate de directorul general și transmise la fiecare 
serviciu, spre aplicare. 

Alte măsuri luate: 
- Circulare către primării: 5 (informări) 
- Informări pentru ONG-uri: 5 
- Postarea de materiale pe site-ul direcției: 6 
- Numirea Echipei de permanență (Dispoziția nr. 631/23.03.2020) care asigură 

comunicarea și raportarea în timp util a informațiilor referitoare la incidente legate 
de infecția cu coronavirus 

-  Raportare zilnică către ANDPDCA din data de 31.03.2020 (și în zilele de sărbătoare 
și sfârșit de săptămână), centralizarea datelor transmise de centrele de coordonare, 
centre de plasament, cămin pentru persoane vârstnice, Serviciul de AMP și 
plasamente familiale: 276 de rapoarte centralizate. 

- Întocmirea listelor pentru testarea angajaților și beneficiarilor, transmiterea către 
DSP, respectiv corespondență cu DSP: 

- 16 programări și solicitări de teste transmise către DSP Covasna 
- Din data de 09.11.2020 s-a transmis zilnic către DSP listele cu angajații și beneficiarii 

din servicii rezidențiale pentru care au fost prelevate probe: 32 de liste 
- S-a transmis 92 de liste cu angajații și beneficiarii testați, a căror rezultate au fost 

retrimise; 
- În data de 29.12.2020 a fost transmis prima listă (45 de angajați) către DSP Covasna 

cu privire la vaccinarea angajaților din centre rezidențiale. 

- Prin dispoziția directorului general al instituției Centrul de Primire în Regim de 
Urgență”Prinț și Cerșetor” Sfântu Gheorghe a fost desemnat locație pentru triaj, 
destinat izolării/triajului beneficiarilor infectați; 

- Ca urmare a prevenirii și răspândirii  epidemiei Covid 19, instituția a achiziționat 
produse și  echipamente de protecție atât pentru angajații sediului DGASPC 
Covasna cât și pentru subunitățiile aparținătoare. 
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XI. ACTIVITATEA ECONOMICĂ -TEHNICO- ADMINISTRATIV - RESURSE 
UMANE 

 

Pentru DGASPC Covasna, pentru anul 2020, au fost aprobate credite bugetare: 

• inițiale în suma de        33.170.500 lei, 

• definitive în suma de   45.635.410 lei, din care: 

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și Aparatul propriu al DGASPC 
Covasna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-lei- 

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate 

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 39,990,410 

CHELTUIELI CURENTE 40,011,080 

Cheltuieli de personal  32,264,390 

Bunuri și servicii  6,311,690 

Alte cheltuieli, din care: 1,435,000 

Asociații și fundații 1,000,000 

Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

435,000 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

-20,670 

TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 2,166,560 
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Programe din FSE (Fondul Social European) 1,737,060 

Finanțare națională 270,250 

Finanțare externă nerambursabilă 1,466,810 

Cheltuieli de capital 429,500 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

0 

TOTAL  credite din care : 42,156,970 

   finanțat din bugetul de stat, prin bugetul județului: 14,050,600 

   finanțat din bugetul local județean: 26,366,100 

   finanțat din sponsorizări: 3,210 

   finanțat din FSE (Fondul Social European): 1,737,060 
 

 

Pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap:                                                                                                                                                            
-lei- 

Denumire indicator Credite bugetare 
aprobate 

TOTAL SECTIUNEA DE 
FUNCTIONARE 

3,338,440 

CHELTUIELI CURENTE 3,338,440 

Cheltuieli de personal  2,548,840 

Bunuri și servicii  789,600 
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TOTAL credite din care: 3,338,440 

   finanțat din bugetul de stat, prin 
bugetul județului: 1,588,400 

   finanțat din bugetul local județean: 1,750,040 

 

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap :   

                                                                                                                                                         -lei- 

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate 

TOTAL SECTIUNEA DE 
FUNCTIONARE 

140,000 

CHELTUIELI CURENTE 140,000 

Ajutoare sociale 140,000 

Ajutoare sociale în numerar 30,000 

Ajutoare sociale în natură 110,000 

TOTAL credite din care: 140,000 

      finanțat din bugetul de stat, prin 
bugetul județului: 

140,000 

 

Plăţile efectuate  în anul 2020 sunt în suma totală de 43.674.201 lei, din care : 

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și  Aparatul propriu al DGASPC 
Covasna:                                                                                                                                                            
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-lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate 

TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 39,287,158 

CHELTUIELI CURENTE 39,311,124 

Cheltuieli de personal  32,098,734 

Bunuri și servicii  5,780,664 

Alte cheltuieli, din care: 1,431,726 

Asociații și fundații 999,962 

Sume aferente persoanelor cu handicap 
neîncadrate 

431,764 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

-23,966 

TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 1,093,127 

Programe din FSE (Fondul Social European) 904,852 

Finanțare națională 140,770 

Finanțare externă nerambursabilă 764,082 

Cheltuieli de capital 221,659 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

-33,384 

TOTAL plăți efectuate: 40,380,285 
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Pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap: 

                                                                                                                                                         -lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate 

TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 3,181,059 

CHELTUIELI CURENTE 3,181,059 

Cheltuieli de personal  2,521,392 

Bunuri și servicii  659,667 

TOTAL plăți efectuate: 3,181,059 

 

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap :   

lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate 

TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 112,857 

CHELTUIELI CURENTE 112,857 

Ajutoare sociale 112,857 

Ajutoare sociale în numerar 26,316 

Ajutoare sociale în natură 86,541 

TOTAL plăți efectuate: 112,857 

Donații și sponsorizări în natură primite în anul 2020 :  271.533 lei 

Transferuri cu titlu gratuit : 89.562 lei 
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SERVICIUL ECONOMIC, FINANTE, CONTABILITATE  

În cursul anului 2020, în cadrul Serviciului economic, finanţe, contabilitate au fost 
îndeplinite următoarele sarcini cu privire la : 

1. Exercitarea controlului financiar preventiv  

S–a exercitat CFPP de către persoanele desemnate prin Dispoziţiile emise de către 
Directorul general al DGASPC Covasna, asupra documentelor în care au fost consemnate 
operatiuni patrimoniale, conform legislaţiei în vigoare. 

2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respectiv evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale 

S-au respectat procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a 
cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, s-a condus 
evidența și s-au raportat angajamentele bugetare și legale; 

Plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare și destinațiilor aprobate, prin 
Trezoreria Statului. 

3. Operaţiuni de casă 

Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, s-a ridicat, pe bază de 
cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plăților pentru cheltuieli 
de deplasare și cu diurna, precum și pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin 
virament, cum ar fi: plata unor drepturi ale beneficiarilor, banii de buzunar, etc.  

S-au acordat prin casierie, avansuri spre decontare în numerar persoanelor din cadrul 
instituţiei. 

S-a urmărit decontarea avansurilor ridicate în numerar în termenele stabilite prin legislația 
în vigoare; 

S-a verificat inopinat casieria unităţii, respectiv evidenţa înregistrărilor de încasări şi plăţi 
în Registrul de casă, precum și corectitudinea soldului înscris în registrul de casă.  

S-au luat măsurile necesare pentru reducerea la minimum a plăților în numerar, efectuând 
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prin casieria proprie numai acele plăți de volum redus care nu se justifică a fi efectuate 
prin virament. 

4. Contabilitate 

S-au întocmit balanţe de verificare lunare pe subunități/ total instituție; 

Au fost evidențiate sintetic și analitic conturile de stocuri la subunități; 

S-au urmărit garanţiile materiale reţinute de la gestionarii angajaţi ai DGASPC Covasna; 

A fost condusă evidența conturilor de furnizori și asimilate la unitățile sus menționate; 

S-au evidențiat sintetic și analitic conturile de active fixe corporale și necorporale, 
respectiv amortizările la toate unitățile aparținătoare DGASPC Covasna; 

S-a verificat înregistrarea listelor zilnice, a bonurilor de consum, a notelor de intrare-
recepție la toate unitățile DGASPC Covasna; 

S–a urmărit respectarea acordării drepturilor pentru beneficiari – bani de buzunar, alocația 
de hrană, alocația pentru cazarmament; 

S-a urmărit decontarea în termen a avansurilor spre decontare primite  de salariații 
DGASPC; 

S-a efectuat înregistrarea în contabilitate a plăților efectuate din conturile DGASPC. 

5. Raportări lunare 

S-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna rapoarte lunare: plăți restante, 
raportare lunară – extras din bilanț, cont de execuție non-trezor, cont de execuție cheltuieli 
Covid 19. 

6. Situaţii financiare 

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale/anuale: bilanţul contabil însoţit de toate 
anexele solicitate. 

Au fost depuse situații financiare lunare/trimestriale în Sistemul național de raportare 
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Forexebug al Ministerului Finanțelor Publice. 

7. Execuţia bugetară 

S-a fundamentat și întocmit propunerea de Buget pentru anul 2020; 

Lunar s-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna, Serviciul Buget Finanţe 
Contabilitate, cereri de deschidere credite bugetare şi s-au întocmit dispoziţii bugetare 
pentru repartizare credite bugetare Căminului Pentru Persoane Vârstnice Hăghig; 

S-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna, Serviciul Buget Finanţe 
Contabilitate,  cereri pentru virările de credite necesare pentru funcţionarea DGASPC 
Covasna; 

Totodată s-au primit solicitările de credite, cererile pentru virări credite, situaţiile lunare şi 
trimestriale  de la Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig, care s-au verificat şi 
centralizat pentru predare la Consiliul Judeţean Covasna; 

Lunar au fost depuse la Trezoreria Sf. Gheorghe situațiile plăților planificate în numerar. 

8. Sistemul național de raportare Forexebug al Ministerului Finanțelor Publice 

În conformitate cu legislația în vigoare, în Sistemul național de raportare Forexebug au 
fost depuse: bugetele aprobate inițial, bugetele actualizate, angajamentele bugetare și 
recepții, în vederea efectuării plăților din conturile de cheltuieli, situații financiare 
lunare/trimestriale. 

9. Drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap 

S-au verificat şi s-au contabilizat ajutoarele sociale în natură respectiv biletele  de călătorie 
conform facturilor emise de prestatorii de transport auto şi CFR. 

Lunar s–au întocmit actele pentru achitarea facturilor emise de prestatorii de transport 
auto şi CFR, reprezentând bilete de călătorie pentru persoanele cu handicap; 

S–au întocmit documentațiile necesare încheierii de contracte pentru achitarea dobânzilor 
aferente creditelor bancare pentru persoanele cu handicap; 

S–a verificat dacă ratele de credit au fost achitate în termen, pentru a putea fi achitate 
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dobânzile conform contractelor încheiate; 

Lunar s–au întocmit actele pentru achitarea dobânzilor conform contractelor încheiate 
pentru creditele persoanelor cu handicap; 

S-a întocmit lunar şi s-a înaintat la ANPDPDCA Bucureşti Contul de Execuţie bugetară 
pentru deschiderile de credite, respectiv plăţile efectuate, aferente transportului 
interurban al persoanelor cu handicap; 

S-a întocmit lunar şi s-a înaintat la ANPDPDCA Bucureşti Contul de Execuţie bugetară 
pentru deschiderile de credite, respectiv plăţile efectuate, aferente dobânzilor; 

S-a întocmit trimestrial “Execuţia Bugetară privind plăţile şi cheltuielile bugetare pe titluri, 
articole si aliniate  - anexă la Bilanţul contabil; 

S-au întocmit trimestrial și s-au înaintat către ANPDPDCA Bucureşti  situaţii statistice 
privind drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap. 

10. Drepturile salariale ale angajaţilor instituţiei 

Lunar s-au înregistrat în contabilitate drepturile salariale ale angajaților DGASPC 
Covasna, respectiv ale unor persoane din afara unității, colaboratori ai Direcției și s–au 
întocmit actele pentru plata acestora;  

S–au întocmit ordinele de plată privind virarea salariilor, reținerilor din salarii (rate, 
garantii, etc.), impozitului pe venit, contribuțiilor la asigurări sociale; 

S–au întocmit și predat la Consiliul Județean Covasna situații lunare/trimestriale privind 
monitorizarea cheltuielilor de personal, centralizat cu situațiile de la Căminul Pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig. 

11. Inventar 

S–au verificat inventarele anuale efectuate de către comisiile de inventariere numite prin 
Dispoziția Directorului general al DGASPC Covasna; 

S–a întocmit și înaintat spre aprobare la Consiliul Județean Covasna dosarul privind 
propunerile de casare obiecte de inventar și mijloace fixe, în urma aprobării s–a urmărit 
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casarea acestora, respectiv înregistrarea lor corecta în contabilitate. 

12. Proiecte finanțate din FEN 

În anul 2020 a continuat implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv: TEAM-UP: Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor – ID 127169 și VENUS: Împreună pentru o viață în 
siguranță! – ID 128038; a început implementarea proiectului cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - APROAPE DE FAMILIE - 
proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna – ID 129310. 

S-au efectuat toate activitățile/ operațiunile financiar-contabile necesare pentru evidența și 
plata cheltuielilor proiectelor menționate. 

13. Alte activități    

S-au întocmit diferite situații statistice solicitate de către Consiliul Județean Covasna, 
AJPIS Covasna, Direcția Județeană de Statistică, ANPDPDCA, Conducerea unității, etc., 
precum și arhivarea actelor contabile. 

 

COMPARTIMENT TEHNIC, PATRIMONIU, ACHIZIŢII PUBLICE   

Activităţi desfăşurate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020: 

- întocmirea  actelor adiţionale la contractele încheiate în anul 2019 şi a căror valabilitate  
trebuia prelungită; 

- determinarea valorii estimate maxime  a contractelor  de achiziţie publică; 

- programul  anual al achiziţiilor  publice, în colaborare cu celelalte compartimente ale 
Direcţiei;          

- documentele de aprobare a achiziţiilor  publice (note justificative privind aplicarea 
procedurilor de atribuire); 

- documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică (strategia de contractare, 
fişa de date a achiziţiei, caiete de sarcini, clauzele contractuale, stabilirea cerinţelor de 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
14
2 	

calificare referitoare la situaţia economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau 
profesională, stabilirea criteriului de atribuire); 

- anunţuri de participare  la proceduri în SEAP; 

- publicarea anunțurilor pe site-ul oficial DGASPC COVASNA;  

- răspunsuri la solicitările de clarificări; 

- organizarea  primirii ofertelor; 

- completarea formularului de integritate online aferent procedurii privind încheierea 
unui acord-cadru de furnizare de alimente prin licitație deschisă; 

- procesele  verbale intermediare, finale, raportul procedurii privind încheierea unui 
acord-cadru de furnizare de alimente prin licitație deschisă, rapoarte de evaluare privind 
atribuirea prin achiziţie directă a contractelor de achiziție publică; 

- comunicările către ofertanţi a rezultatelor  aplicării procedurilor; 

- cumpărări directe prin intermediul catalogului electronic din SEAP; 

- transmiterea  spre publicare a anunţurilor  de atribuire a contractelor în SEAP; 

- finalizarea  dosarelor  achiziţiilor  publice cu toate documentele care reprezintă 
mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii, documente înregistrate în 
ordinea cronologică a întocmirii acestora; 

- urmărirea derulării contractelor încheiate; 

- legătura permanentă cu furnizorii, prestatorii de servicii şi cu  executanţii; 

- activităţi de îndrumare a subunităţilor cu scopul derulării corecte a contractelor; 

- urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii, reparaţii curente, respectiv de 
investiţii, decontarea acestora; 

- întocmirea de procese verbale la terminarea lucrărilor de reparații curente 
construcții,instalații sanitare și electrice la subunități și la sediu 
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- evidenţa contractelor de furnizare/servicii/lucrări;    

- lichidarea cheltuielilor, vizarea pentru bun de plată a  facturilor; 

- evidența patrimoniului instituției. 

Atribuirea contractelor pentru anul 2020 după cum urmează:     

1. Contracte de furnizare alimente atribuite prin licitație deschisă (acord cadru): 

- 1 acord-cadru/12 luni, cu 5 loturi, 15 contracte subsecvente și 8 acte adiționale 

 

 

nr.crt. subcapitol 68.02.06 68.02.05.02

Furnizori cod CPV nr/data contract/act adițional total contract 
aparatul propriu și 

sistemul de protecție a 
centrele pentru persoane 

adulte cu handicap lei 

1 diverse produse alimentare 15000000-8

C&M ARTIC IMPORT-EXPORT SRL lot 1

CAN1034919 primul CS
AC99/CS100-29.05.2020                       

01.06-31.08.2020
157,700.00 141,500.00 16,200.00

al doilea CS
AC99/CS175-28.08.2020              

01.09-31.12.2020
183,500.00 165,000.00 18,500.00

majorare contract suplimentare al doilea CS
AA1/20.11.2020/ 

CS175/28.08.2020
19,000.00 10,500.00 8,500.00

al treilea CS
AC99/CS283-21.12.2020              

01.01-30.04.2021
213,200.00 186,000.00 27,200.00

Total AC 12 luni 573,400.00 503,000.00 70,400.00

2 carne și produse din carne 15100000-9

ONIROS INTERNAȚIONAL SRL lot 2

CAN1034919 primul CS
AC105/CS106-29.05.2020      01.06-

31.08.2020
142,100.00 130,100.00 12,000.00

majorare contract suplimentare primul CS
AA1/12.08.2020/ 

CS106/29.05.2020
5,400.00 0.00 5,400.00

al doilea CS
AC105/CS176-28.08.2020      01.09-

31.12.2020
164,000.00 150,000.00 14,000.00

majorare contract suplimentare al doilea CS
AA1/10.12.2020/ 

CS176/28.08.2020
50,000.00 45,000.00 5,000.00

modificare defalcare sume
AA2/31.12.2020/ 

CS176/28.08.2020
0.00 -1,000.00 1,000.00

al treilea CS
AC105/CS284-21.12.2020        

01.01-30.04.2021
198,800.00 177,700.00 21,100.00

Total AC 12 luni 560,300.00 501,800.00 58,500.00
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Contracte de furnizare, de servicii și lucrări, atribuite prin achiziție directă: 

nr.crt. subcapitol 68.02.06 68.02.05.02

Furnizori cod CPV nr/data contract/act adițional total contract 
aparatul propriu și 

sistemul de protecție a 
centrele pentru persoane 

adulte cu handicap lei 

3 legume și fructe proaspete 03200000-3

AMA FRUCT CP SRL  lot 3

primul CS
AC101/CS102-29.05.2020                  

01.06-31.08.2020
88,500.00 77,800.00 10,700.00

majorare contract suplimentare primul CS
AA1/07.07.2020/                          

CS102/29.05.2020
40,000.00 30,000.00 10,000.00

al doilea CS
AC101/CS177-28.08.2020                  

01.09-31.12.2020
147,000.00 125,000.00 22,000.00

majorare contract suplimentare al doilea CS
AA1/10.12.2020/                          

CS177/28.08.2020
12,500.00 10,000.00 2,500.00

al treilea CS
AC101/CS285-21.12.2020                  

01.01-30.04.2021
137,600.00 114,600.00 23,000.00

Total AC 12 luni 425,600.00 357,400.00 68,200.00

4 lapte și produse din lapte 15500000-3

ONIROS INTERNAȚIONAL SRL lot 4

primul CS
AC105/CS107-29.05.20                     

01.06-31.08.2020
80,900.00 71,000.00 9,900.00

al doilea CS
AC105/CS178-28.08.2020                  

01.09-31.12.2020
91,500.00 80,000.00 11,500.00

majorare contract suplimentare al doilea CS
AA1/10.12.2020/                          

CS178/28.08.2020
27,000.00 25,000.00 2,000.00

al treilea CS
AC105/CS286-21.12.2020                  

01.01-30.04.2021
113,200.00 97,300.00 15,900.00

Total AC 12 luni 312,600.00 273,300.00 39,300.00

5 pâine și produse de panificație 15810000-9

PRODUCȚIE BINGO SRL lot 5

AC103/CS104-29.05.20            
01.06-31.08.2020

51,000.00 44,800.00 6,200.00

majorare contract suplimentare primul CS
AA1/12.08.2020/                           

CS104/29.05.2020
2,500.00 0.00 2,500.00

al doilea CS
AC103/CS179-28.08.2020                  

01.09-31.12.2020
57,000.00 50,000.00 7,000.00

majorare contract suplimentare al doilea CS
AA1/20.11.2020/                           

CS179/28.08.2020
11,000.00 6,500.00 4,500.00

al treilea CS
AC103/CS287-21.12.2020                  

01.01-30.04.2021
68,800.00 59,300.00 9,500.00

Total AC 12 luni 190,300.00 160,600.00 29,700.00

TOTAL ALIMENTE AC/12 luni 2,062,200.00 1,796,100.00 266,100.00
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- 397 achiziții directe prin intermediul SEAP, conform raport SEAP 01.01-31.12.2020. 
- 77 de notificări în SEAP privind achiziții directe offline, conform raport SEAP 01.01-

31.12.2020. 
Prelungiri contracte existente, modificări clauze contractuale: 

- 13 contracte de servicii de asistență socială cu cazare. 
- 27 contracte de servicii de telefonie/cablu TV, internet. 
- 27 contracte de furnizare de energie electrică. 
- 19 contracte de furnizare gaze naturale. 

2. Investiţii pe anul 2020, total cheltuieli 221.658,55 lei din care: 

A. Lucrări în continuare: 0 lei  

B. Lucrări noi : 0 lei 

C. Alte cheltuieli de investiții: total 221.658,55  lei , din care : 

   lei 

Dotări independente  

Program                           
(aprobat cf. 
Anexa nr. 

INV 1/33 la 
Hotărârea 
CJ Cv nr. 
23/2020) 

Realizări 

 

1 Instalație de paratrăsnet pentru CST Sf. Gheorghe, 
str. Silozului buc.- buc.-1 

23,000.00 22,821.41 
 

2. Instalație de paratrăsnet pentru clădirea sediului 
DGASPC Covasna -buc.1 

27,500.00 27,045.75 
 

3 
Instalații de detectare , semnalizare și avertizare 
incendiu -inclusiv montaj la CST Sf. Gheorghe, str. 
Silozului -buc.1 

30,000.00 29,988.00 
 

4 Teste psihologice kit NPQ (scorare online) -buc.1 1,800.00 1,800.00 
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5 Teste psihologice NEOFFI (scorare manuală) -buc.1 1,100.00 1,100.00 
 

6 Teste psihologice ABCD (scorare  manuală) - buc.1 1,500.00 1,500.00 
 

7 
Teste psihologice Kit HIPIC 30 (administrare 
creion+hârtie și corare online) - buc.1 

1,800.00 948.94 
 

8 
Bateria de evaluare neuropsohologică la copii 3-12 ani 
(NEPSY) -2 buc 

10,800.00 9,800.00 
 

9 
Antivurus ENDPOINT PROTECTION STANDARD, 
150 de stații 

26,000.00 25,987.00 
 

10 
Filagorie pentru CST Sf. Gheorghe, str. Silozului-
buc.1 

5,000.00 0.00 
 

11 
Licente informatice (Microsoft Windows10 PRO 
OEM- buc.10 + OFFICE 2019 HOME&BUSINESS - 
buc.10) 

26,000.00 20,399.93 
 

12 Licente informatice - Exchange Standard CAL 2019 
SNGL OLP NL User CAL - buc.20  

13,000.00 12,599.96 
 

13 Cărucior pentru copii cu nevoi posturale ușoare-
Centru de coordonare ”Székely Potsa” Chilieni 

5,000.00 0.00 
 

14 Autoturism 7 persoane - buc.1 75,000.00 67,667.56 
 

  TOTAL: 247,500.00 221,658.55 
 

 

 

 

 SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI  SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 
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Transmiterea instructajelor periodice și graficelor de instruire in domeniul Situațiilor de 
urgență respectiv Securitate și sănătate în muncă; 

În urma controalelor efectuate de către inspectorii ISU la subunităţiile aparţinătoare în 
perioada 17.02.2020-12.03.2020, au fost constatate nereguli în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. Măsurile dispuse au fost realizate şi comunicate inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “Mihai Vitezul”a judeţului Covasna. 

Inspectorii DSV au efectuat o acțiune de control la CSC Baraolt și s-a solicitat Control 
Microbiologic, care a fost efectuat, dar nu a fost constatat nici o problemă legată de igienă; 

În urma unei dispoziții a directorului general al instituției a fost desemnat Centrul de 
Primire în Regim de Urgență”Prinț și Cerșetor” Sfântu Gheorgheca locație pentru triaj, 
destinat izolării/triajului beneficiarilor- COVID.; 

Întocmirea caietului de sarcini în vederea   încheierii prin achiziţie directă a unui contract 
de prestări servicii medicale conform art. 2. din Legea. nr. 98/2016; 

Întocmire și transmiterea documentelor referitoare la măsuri de prevenirea contaminăirii 
angajaților cu SARS-CoV 2 în perioada stării de urgență și a stării de alertă; 

Documentele (planuri de acțiuni, de măsuri, regulamente) transmise   pentru prevenirea 
infectării cu Coronavirus în perioada stării de urgență cât și în perioada stării de alertă, au 
fost prelucrate angajaților și beneficiarilor la subunitățiile aparținătoare și la sediul 
DGASPC Covasna, au fost întocmite procese verbale în acest sens, au fost luate toate 
măsurile referitoare la prevenirea infectării cu Covid 19 atât a angajațiilor cât și a 
beneficiarilor. 

Principalele măsuri de prevenire luat: 
• Purtarea măștilor de unică folosință; 
• Spălare măinilor de mai multe ori pe zi; 
• Dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor; 
• Folosirea mănușilor de unică folosinșă; 
• Asigurarea triajelor; 
• Asigurarea echipamentelor de protecție; 
• Aerisirea birourilor, încăperilor; 
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• Decalarea programului de lucru; 
• Testarea periodică a personalului și beneficiarilor. 

Ca urmare a prevenirii și răspândirii  epidemiei Covid 19, instituția a achiziționat produse 
și  echipamente de protecție atât pentru angajații sediului DGASPC Covasna cât și pentru 
subunitățiile aparținătoare, conținând următoarele produse: 

• Soluții dezinfectante pentru mâini și pentru suprafețe; 
• Termometre digitale noncontact 
• Mănuși tip chirurgical de unică folosință; 
• Măști de protecție de unică folosință; 
• Combinezoane de protecție; 
• Halat de unică folosință; 
• Bonete de unică folosință; 
• Botoșei de unică folosință; 
• Vizieră. 

Evaluarea riscurilor în stare de alertă împreună cu medicul de medicina muncii și 
transmiterea la subunitățiile aparținătoare; 

Pregătirea şi încheierea contractului de prestări de servicii cu S.C. Casa Lux Construcții 
S.R.L. Sf. Gheorghe referitor la verificarea hidranților interiori cu care sunt dotați 
subunitățiile CSC Baraolt, CSC Tg. Secuiesc, Centrul de Plasament Borosnyay Kamilla T.G. 
Secuiesc respectiv Sediul DGASPC Covasna.; (1213,80 lei/18.06.2020 – 31.12.2020); 

Pregătirea şi încheierea actului adițional de diverse servicii de sănătate cu S.C. Pro Vitam 
S.R.L. Sf. Gheorghe (12.100,00 lei/01.05.2020 – 31.12.2020), respectiv încheierea contractului 
cu Cabinet de Psihologie – Zoor Richard și Asociații Sf. Gheorghe pentru servicii de 
psihologie (2.500,00lei/01.05.2020 – 31.08.2020); 

Încheierea unui contract pentru servicii psihologice cu Chiorean Loredana – Cab. 
Individual de psihologie în data de 05.10.2020; 

Pregătirea și încheierea unui contract de prestări servicii medicale de laborator, analize de 
laborator pentru depistarea Sars CoV -2 cu firma S.C. Pro Vitam S.R.L. Sf. Gheorghe 
(39.600,00 lei/21.04.2020) 
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Pregătirea şi încheierea act aditional pentru verificarea, repararea şi încărcarea 
stingătoarelor cu firma S.C. CASA LUX CONSTRUCŢII S.R.L. (5076,00 lei/01.05.2020- 
31.12.2020); 

Pregătirea şi încheierea actelor adiționale pentru cadru tehnic PSI şi Serviciu extern de 
prevenire şi protecţie cu PFA Gheorghiu Cristian (150 lei SU şi 150 lei SSM); 

Efectuarea instructajelor la locul de muncă  pentru personalul nou angajat, conform 
tematicii aprobate de directorul general în domeniul SSM şi SU; 

Pregătirea materialelor împreună cu d-ul ing. Gheorghiu Cristian pentru efectuarea 
instructajelor periodice la unităţile aparţinătoare; (pentru SSM odată pe an la sediu şi 
semestrial la subunităţi, iar în cazul SU trimestrial şi lunar, conform tematicii anuale şi 
graficului aprobat de Directorul General); 

Pregătirea și depunerea documentației la ISU Covasna în vedera obținerii autorizației de 
securitate la incendiu pentru subunitatea Centru de plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. 
Secuiesc; 

În data de 09.12.2020 s-a obținut autorizația de securitate la incendiu pentru subunitatea 
Centru de plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc; 

Depunerea documentației la ISU Covasna în vedera obținerii autorizației de securitate la 
incendiu pentru subunitatea Centrul pentru tineri peste 18 ani, Sf. Gheorghe, obținerea 
autorizației; 

Au avut loc patru şedinţe ale comitetului de securitate şi sănătate în muncă respectiv 
transmiterea acestora la subunități; 

Au fost verificate efectuărea instructajelor în domeniul SSM şi SU la unităţile aparţinătoare 
DGASPC Covasna; 

În anul 2020 au fost angajați un nr. de 27 persoane pentru care au fost efectuate instructaje 
introductiv generale, instructaj la locul de muncă respectiv instruire colectivă pentru 
persoanele care lucrează în ture, AMP, de către persoanele responsabile, conform tematicii 
aprobate de directorul general; 
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În cursul anului au fost 9 înștiințări de la salariate gravide dintre care 3 cu risc maternal, 
conform O.U.G. 96/2003, toate documentele depuse au fost transmise la ITM Covasna, S.C. 
Pro Vitam S.R.L. Sf. Gheorghe.     

 

SERVICIULUI ADMINISTRATIV  

Serviciul administrativ conform organigramei și statului de funcții are în componență 8 
posturi, din care ocupat sunt 8 posturi iar activitatea se desfășoară conform fișelor de 
posturi. In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020   activitatea serviciului se prezintă în felul 
următor: 

- urmărirea contractele încheiate cu furnizorii; 

- planificarea lucrărilor de reparații capitale si curente conform necesităților si 
urgențelor;  

- verificarea si supravegherea acestor lucrări împreună cu specialistul de la 
compartimentul tehnic; 

- activități în cadrul colectării selective a deșeurilor la nivelul instituției; 

- instruirea angajaților privind colectare separată a deșeurilor; 

- ținerea evidenței cantităților de deșeuri colectate selectiv și   raportarea lunară la 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului; 

- întocmirea notelor de comandă  pentru materiale de consum si prestări de servicii ; 

- întreținerea, repararea si curățenia birourilor prin îndrumarea personalului ;  

- urmărirea încheierii contractelor de RCA şi asigurare facultative pentru autoturisme 
clădiri și bunuri; 

- urmărirea și achiziționarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din 
România (rovignetă) la timp pentru autoturismele aflate în dotare DGASPC Covasna; 
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- asigurarea funcționării în bune condiții a autovehiculelor, ținerea evidenței 
carburanților, întocmirea la zi FAZ-rile pentru autoturismele din cadrul aparatului 
propriu; 

- având în vedere prevederile art.24 alin. (3) lit.(e) din  OUG nr. 34/2009 privind       
rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
(actualizată), avem posibilitatea achiziționării de autoturisme în cadrul „Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto Național” aprobat prin OUG 196/2005 privind protecția 
mediului (actualizată), s-a pregătit și s-a depus dosarul de participare pentru acceptare în 
programul Rabla 2020; 

- s-a  finalizat și s-a achizitionat un autoturis din cadrul „Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto National 2020” aprobat prin O.U.G. 196/2005 privind protecția 
mediului (actualizată); 

- participarea în comisia de inventariere a gestiuniilor al aparatului propriu din cadrul 
DGASPC Covasna; 

- participarea în comisia de casare a unor mijloacele fixe scoase din funcțiune din 
patrimoniul DGASPC Covasna pe anul 2019; 

- efectuarea și a altor activități intervenite in limitele competenței stabilite de directorul 
general si cei adjuncți. 

În cadrul activității de arhivare: 

- cu ocazia inventarierii documentelor cu termen de păstrare permanent din arhiva 
DGASPC Covasna, s-a arhivat, și s-a introdus în calculator un număr de apox. 1.453 de 
dosare permanente; 

- s-a arhivat, inventariat și s-a legat un număr de apox. 530 de dosare permanente; 

- s-a efectuat casarea documentelor cu termen de păstrare expirat, create în perioada 
2002 - 2015 un nr. de 482 de dosare, din arhiva DGASPC Covasna; 

- la sfârșitul anului 2020 s-a efectuat inventarierea documentelor întroduse în calculator 
din arhiva instituției (un număr de 13.145 dosare); 
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- la sfârșitul anului 2020 s-a întrunit comisia de selecționare a documentelor cu valoare 
practică sau istorică din cadrul DGASPC Covasna, care a decis eliminarea din arhiva 
instituției documentele pentru care timpul de păstrare a expirat, un număr de 416 dosare, 
perioada 2002-2018. 

Gestionarul (referent) aparatului propriu a efectuat următoarele activități în cursul anului: 

- a întocmit toate notele de intrare – ieșire, bon consum si de transfer pentru aparatul 
propriu; 

- a asigurat achiziționarea la timp a materialelor, și a obiectelor de inventar; 

- a gestionat toate obiectele de inventar si mijloace fixe; 

- ori de câte ori a fost nevoie a condus autovehiculul marca Logan din dotarea direcției 
in interes de serviciu (aproximativ 9.810 km); 

- a participat în comisia de selecționare a documentelor din arhiva direcției; 

- a efectuat si alte activități intervenite in limitele competenței stabilite șeful serviciului. 

Cei trei conducători auto al aparatului propriu în cursul anului 2020 au condus 
autoturismele marca Logan aflate în dotare, conform programului stabilit, parcurgând 
aproximativ 42.281 km, și totodată au întreținut curățenia mașinilor si au remediat 
defecțiunile minore. 

Activitatea de secretariat se desfășoară   conform atribuțiilor menționată în fișa postului. 

Persoana angajată ca muncitor a executat reparații si lucrări de întreținere la birourile din 
cadrul direcției si la subunitățile aparținătoare conform referatelor depuse si priorităților 
de urgență. 

 

RESURSE UMANE 

1. Situaţia personalului în anul 2020 
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Situaţia numărului total de personal la sfârşitul anului 2020 (fără CPV Hăghig) se prezintă 
astfel: 

Total posturi aprobate 646 - din care: posturi vacante 121,25, posturi ocupate 523,75 - din 
care: temporar vacante 14. Posturi efectiv remunerate la sfârşitul anului 509,75+7=516,75 (7 
reprezintă nr. persoanelor din afara unităţii remunerate în diferite comisii ce funcţionează 
în cadrul direcţiei). 

•  Funcţionari publici: posturi aprobate:                   109              
• posturi ocupate:                      98 

o din care temporar vacante:  3                
• posturi vacante :                      11                                         

•  Personal contractual: posturi aprobate:                 537           
  

• posturi ocupate :                    425,75 
o din care temporar vacante:   11 

• posturi vacante:                    111,25 
 
Fluctuaţia personalului: 

   Angajări în 2020:                    33 (27 d.ned.+6 d.det.)  
   Lichidări( plecări) în 2020:              33  

2. Activitatea în domeniul recrutării şi evidenţei personalului 
În vederea asigurării numărului de personal necesar impus de realizarea funcţiilor şi 
misiunilor instituţiei s-a acordat o atenţie deosebită organizării concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice  şi contractuale vacante şi temporar vacante. 

S-au organizat concursuri/examene pentru ocuparea unor functii publice sau contractuale, 
vacante sau temporar vacante în perioada ianuarie-decembrie 2020, astfel:  

• Numărul de concursuri organizate:  7+5=12 
• Numărul de posturi vacante şi temporar vacante scoase la concurs :  18,5+8=26,5 
• Numărul de posturi vacante şi temporar vacante ocupate prin concurs :  14+6=20. 

Urmare îndeplinirii condiţiilor de avansare în grad/treapta profesional(ă), imediat 
superior(ă) celui(ei) deţinut(e), s-au organizat concursuri de promovare atât pentru 
personalul contractual (2 concursuri) cât şi pentru funcţionarii publici (3 concurs), la care 
au participat persoanele care îndeplineau condiţiile prevăzute de lege, respectiv 10 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr.5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna 

tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 

eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Pa
ge
15
4 	

personal contractual și 6 funcționari publici. 

Activităţile privind: gestionarea şi evidenţa dosarelor personale ale angajaţilor, 
gestionarea şi evidenţa  dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, completatea 
adeverinţelor înlocuitoare a carnetelor de muncă, gestionarea şi valorificarea fişelor de 
evaluare profesională ale salariaţilor pe anul 2020 şi înscrierea modificărilor elementelor în 
documentele salariaţilor s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei şi 
instrucţiunilor metodologice în vigoare. 

S-a ţinut evidenţa şi s-au redactat în variantă reactualizată declaraţiile de avere şi 
declaraţile de interese pe suport de hârtie şi în format electronic pe web-site 
www.protectiasocialacv.ro. Declaraţiile care conţin datele cu privire la sfârşitul anului 2019 
au fost transmise şi la ANI Bucureşti în format „copii xerox”.  

Se completează, se modifică şi se înregistrează la „zi” registrul general de evidenţă a 
funcţionarilor publici, ţinut în format electronic. De asemenea, se completează, se modifică 
şi se actualizează, conform prevederilor HG nr 500/2011, registrul general de evidenţă al 
salariaţilor, ţinut în formatul electronic REVISAL, apoi se transmite prin completarea on-
line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii.  

Se completează STATUL DE PERSONAL – lunar, constituie document de bază pentru 
evidenţa persoanelor salariate şi funcţiilor ocupate de aceştia. 

3. Activitatea în domeniul  stabilirii şi evidenţei drepturilor salariale şi altor drepturi ce 
se acordă salariaţilor 

S-au stabilit clauzele şi s-au redactat 770 contracte individuale de muncă şi acte adiţionale, 
repectiv 352 de  dispoziţii pentru  funcţionari publici și personal contractuali. 

Modificările intervenite în legislaţia salarizării muncii, a condiţiilor de muncă şi 
modificările clauzelor contractelor individuale de muncă  s-au impus din următoarele 
cauze: 

• majorarea de la 1 ianuarie 2020 a salariilor de baza cu 1/3 din diferenţa dintre salariul 
de bază prevăzut pentru anul 2022 şi nivelul acordat pe luna decembrie 2019, pentru 
personalul încadrat pe funcţii din familia ocupaţională „Sănătate şi Asistenţă 
Socială”(Legea-cadru nr. 153/2017); 
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• stabilirea salariilor de bază ale personalului încadrat pe funcţii din familia 
ocupaţională „Administraţie”, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017; 

• reîncadrarea personalului ca urmare a promovării în grad/treaptă profesională 
imediat superioară; 

• modificarea sporurilor de vechime şi a sporurilor pentru asistenţi maternali 
profesionişti la care s-a modificat numărul copiilor aflaţi în plasament;  

• cuantumul sporurilor de la data de 01.01.2020 se menţine cel mult la nivelul acordat în 
decembrie 2019 dacă condiţiile de muncă ale personalului încadrat pe funcţii din familia 
ocupaţională „Sănătate şi Asistenţă Socială” nu se modifică.  

Acestea au impus: 

• Reîncadrarea salariaţilor sub aspectul recalculării salariilor şi redactarea actelor 
adiţionale la contracte de muncă în conformitate cu modificările legislative în vigoare; 

• Reatestarea  asistenţilor maternali profesionişti, prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 
continuare a activităţii de asistent maternal profesionist şi reînnoirea contractelor de 
muncă cu termene expirate  în 47 cazuri; 

• Efectuarea calculelor privind drepturile salariale ale angajaţilor; 

• Întocmirea statelor de plată, ţinerea  evidenţei şi operarea reţinerilor nominale lunare. 

4. Activitatea în domeniul formării şi perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor 

S-au  întocmit programe de formare şi perfecţionarea pregătirii profesionale a 
personalului pentru perioada anului 2020, din care primul pentru personalul din 
domeniul protecţiei drepturilor copilului şi respectiv cel de al doilea pentru personalul din 
domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte pe baza propunerilor formulate de şefii 
de compartimente. 

Structura cuprinde capitole distincte pentru formarea, pentru perfecţionarea pregătirii 
profesionale, pentru cursuri şi conferinţe de specialitate. 

S-a procedat la colectarea propunerilor pentru formarea profesională, perfecţionarea 
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pregătirii profesionale pentru funcţionari publici potrivit Hotărârii Guvernului nr. 
1066/2008 precum şi pentru personalul contractual.  

Programele de formare şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru anul 2020, au fost 
modificate, îmbunătăţite şi completate pe parcursul semestrului I şi II. 

La sfârşitul semestrului  II  2020 realizările defalcate pe domenii de activitate  (protecţia 
drepturilor copilului şi asistenţă socială adulţi) şi pe categorii de personal se prezintă 
astfel: 
Personalul contractual 

DOMENII de  

Formare şi 

Perfecţionare 

Realizări număr de 
salariaţi din 
domeniul protecţiei 
dreptului copilului 

Realizări număr de 
salariaţi din 
domeniul asistenţei 
sociale al adultului 

NUMĂR 
TOTAL,de 
salariaţi care 
figurează la 
realizări 

Formare continuă 16 6 22 

Perfecţionare 40 ~ 40 

Seminarii, conferinţe, 
întâlniri de lucru 

1 1 2 

TOTAL 57 7 64 
 

Funcţionari publici 

DOMENII de  

Formare şi 

perfecţionare   

Realizări număr de 
salariaţi din 
domeniul protecţiei 
dreptului copilului 

Realizări număr de 
salariaţi din 
domeniul asistenţei 
sociale al adultului 

NUMĂR 
TOTAL,de 
salariaţi care 
figurează la 
realizări 

Formare 17 ~ 17 

Perfecţionare ~ ~ 0 
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Seminarii, onferinţe 
întâlniri de lucru 

27 ~ 27 

TOTAL 44 0 44 

TOTAL DGASPC 
(I+II) 

101 7 108 

Situaţia totală a efectuării plăţilor pentru pregătire profesională se regăseşte în tabelele de 
mai jos: 

   Nr. 
crt. Curs, Conferință, Seminar Furnizor 

Nr. 
participanţi 

Valoare   
Lei 

1 
Curs Managementul 
stresului şi al timpului SC Fontium 19 1.500 

2 Curs Achizitii Publice Expert Diplomatic 6 2.500 

3 Curs Management de Caz 
  Centru de Formare  si 
evaluare în Asistența Socială 

7 1.750 

4 Curs Prosafety-Educatori SC Prosafety SRL 40 6.000 

x                 Total x 72 11.750 
 
5. Activitatea în domeniul evidenţei şi certificarea drepturilor salariale şi a celor de 
asistenţă socială 
 
S-au eliberat 589 de adeverinţe de diferite tipuri şi pentru diverse scopuri, pentru salariaţii 
instituţiei la solicitarea acestora, pentru certificarea calităţii de salariaţi şi cuantumul 
veniturilor salariale lunare. 

S-au redactat şi s-au predat lunar, respectând instrucţiunile cu privire la forma, conţinutul 
şi termenele de predare stabilite de legislaţia în vigoare: Declaraţia D112, precum şi 
monitorizarea sumelor de recuperat de la FNUAS. 
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S-au întocmit 12 dosare de pensionare pentru angajaţi care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare şi s-au depus la Casa de Pensii a judeţului Covasna. 

6. Activitatea în domeniul întocmirii situaţiilor  de statistică 

S-au furnizat datele solicitate de către persoana responsabilă cu privire la raportările 
statistice lunare şi trimestriale care trebuiesc înaintate la DPC (Directia de protecţia 
Copilului). 

S-a colaborat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, AJOFM, Casa de Pensii şi de Asigurări 
Sociale şi cu băncile comerciale pentru confruntarea şi confirmarea valabilităţii datelor 
furnizate. 

S-au cules, centralizat şi transmis la Dir. Generală a Finanţelor Publice şi Controlului 
Financiar de Stat, Direcţia Judeţeană de Trezorerie: 

• Situaţia datelor referitoare la personalul din instituţia publică, semestrial şi anual, 9 
anexe; 

S-au cules, s-au centralizat şi s-au transmis la Comisia Judeţeană de Statistică datele 
privind indicatorii de muncă şi salarii ale angajaţilor DGASPC Covasna şi a unităţilor 
subordonate acesteia, întocmind chestionarele statistice solicitate în mod regulat lunar, 
trimestrial semestrial  şi anual astfel:  

ALTE ACTIVITĂŢI PE LINIE ECONOMICĂ 

În perioada 15.06.2020-26.06.2020 Curtea de Conturi a efectuat misiunea de audit de 
conformitate cu tema ”Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de 
urgență” la DGASPC Covasna pentru perioada 15.03.2020-15.05.2020. Cu această ocazie s-a 
pus la dispoziția auditorului actele, documentele, situațiile și informațiile care s-au 
solicitat pe parcursul misiunii. În urma auditului nu s-au constatat deficiențe și având în 
vedere faptul că, pe perioada stării de urgență, DGASPC Covasna a întreprins măsuri care 
să asigure continuitatea îngrijirii beneficiarilor de către aceleași persoane din rândul 
angajaților precum și faptul ca a fost diminuat riscul de infectare cu virusul COVID-19 
prin testarea periodică a angajaților și a salariaților care își desfășoară activitatea în 
centrele rezidențiale, auditorul nu a formulat propuneri în legătură cu optimizarea 
activității în situații de urgență.  
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Stabilirea costului anual pentru copii/tineri, costul mediu lunar de întreţinere pentru 
persoane adulte cu handicap, costul mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice, 
din centrele rezidenţiale şi a nivelului contribuţiei comunităţiilor locale la finanţarea lor. 

Calcularea necesarului de buget pe fiecare subunitate şi tip de servicii pe baza HG nr. 
978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. S-au urmărit, 
trimestrial, cheltuielile realizate de fiecare subunitate.  

Defalcarea bugetului aprobat pe articol, aliniat bugetar, pe trimestre. 

Urmărirea realizării bugetului aprobat şi a încadrării în valorile aprobate, pe articol, aliniat 
bugetar şi pe trimestre. 

Verificarea dosarului privind propunerile spre casare a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe, care s-a predat la Consiliul Judetean spre aprobare, iar după aprobare 
propunere pentru componenţa comisiilor de casare; 

Coordonarea lucrărilor privind închiderea exerciţiului financiar pe anul 2019, întocmirea 
Bilanţului contabil, Contului de rezultat patrimonial, Situaţia veniturilor şi cheltuielilor 
instituţiilor publice, anexelor, a Raportului privind bilanţul contabil pe anul 2019şi pe 
fiecare trimestru din anul 2020.   

Coordonarea activităţii achiziţie publică, a licitaţiilor publice, activităţii de încheiere a 
contractelor de furnizare, de lucrări şi de servicii pe bază de achiziţie publică sau directă. 

Verificarea şi semnarea contractelor de achiziţie publică pe anul 2020 şi a actelor adiţionale 
de prelungire la contractele încheiate pe anul 2019.  

Coordonarea, urmărirea lucrărilor de investiţii, reparaţii curente la subunităţi. 

Analiza costurilor pe servicii şi pe beneficiari pe anul 2019 şi pe fiecare trimestru din anul 
2020.  

Efecutarea controlului financiar preventive (CPFF), conform dispoziţiei directorului 
general, întocmirea propunerii de modificare a dispoziţiilor pe baza  modificărilor 
prevederilor legale. 
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XI. CONCLUZII 

 

În anul 2020 se remarcă o ușoară scădere a numărului copiilor din sistemul de protecție 
specială, în special în sistemul rezidențial, la centrele de plasament care urmează a fi 
închise. Proiectele derulate în colaborare cu Consiliul Județean Covasna și Fundația SERA 
România cu scopul prevenirii abandonului și al instituționalizării copiilor, precum și 
susținerii reintegrării în familie și în societate a copiilor/tinerilor din sistemul de protecție 
precum și prevenirii sarcinilor nedorite au contribuit la reducerea intrărilor în sistemul de 
protecție. 

Pe paleta serviciilor publice de protecția copilului din cadrul Direcției, după o perioadă cu 
multe reorganizări, în anul 2020 nu au avut loc modificări semnificative. Serviciile trebuie 
adaptate cerințelor și nevoilor identificate, și, în funcție de posibilitățile financiare, ținem 
cont de aceste aspecte în permanență.   

În ceea ce privește locurile disponibile în sistemul de protecție se menține situația de 
saturație. În sistemul de protecție a copilului în regim rezidențial sunt doar câteva locuri 
libere, de asemenea și rețeaua de asistență maternală a ajuns la maxima ei capacitate. 
Chiar dacă participăm la un proiect național de dezvoltare a rețelei de asistență maternală, 
obiectivele nu sunt ușor de realizat din cauza lipsei candidaților dornici să devină asistenți 
maternali profesioniști. 

De menționat este faptul că centrele destinate îngrijirii persoanelor cu dizabilități, atât 
pentru copii cât și pentru adulți reușesc cu succes prin activitățile lor să obțină rezultate 
tot mai bune în ceea ce privește recuperarea, reabilitarea, socializarea și reintegrarea socio-
profesională precum și petrecerea timpului liber a beneficiarilor.  

Specificul anului este dat de pandemie, de măsurile de restricție impuse, de testări ale 
beneficiarilor și angajaților, de izolare și carantină, cu toate eforturile de organizare ce 
derivă din aceste aspecte.   

DGASPC Covasna este în continuarea afectată de lipsa personalului. Avem foarte multe 
posturi neocupate, în mare parte și din cauza lipsei în județ și în anumite zone ale 
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județului a persoanelor cu pregătire de specialitate: asistent social, psiholog, 
psihopedagog, kinetoterapeut etc.  

Foarte multe probleme ar putea fi soluționate prin înființarea serviciilor primare la nivel 
local și angajarea persoanelor calificate care să îndeplinească atribuțiile de asistență 
socială. De asemenea, este importantă parteneriatul public-privat, organizațiile 
neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Covasna 
reprezentând resurse umane și materiale în domeniul social.  

 
Provocări în domeniul protecției copilului 

- Numărul foarte mare a mamelor/ gravidelor tinere. 
- Creșterea numărului copiilor cu probleme complexe în serviciile de îngrijire specială. 
- Prevenirea și stoparea violenței asupra copiilor. 
- Părăsirea centrului fără permisiune. 
- Pregătirea copiilor și a tinerilor pentru o viață independentă. 
- Identificarea resurselor necesare pentru sprijinirea copiilor, tinerilor talentați. 
 
Provocări în domeniul protecției persoanelor adulte 

- Numărul tot mai mare a persoanelor bolnavi psihici, care necesită îngrijire într-un 
centru pentru persoane cu dizabilități. 
- Numărul tot mai mare a persoanelor cu dizabilități, care necesită îngrijire și recuperare. 
- Inițierea de programe pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă a persoanelor 
cu dizabilități. 

 
 
 
 

VASS Mária 
Director general   


