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Nr. 9294/ 19.04.2018 
Ind. III/D/12 
 
 
 

R  A  P  O  R  T 
PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI COVASNA 
ÎN ANUL 2017 

 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna asigură aplicarea la 
nivel judeţean a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi 
diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate. 
 

I. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 
 
În domeniul protecției drepturilor copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Covasna a desfășurat în anul 2017 mai multe acțiuni, a susținut 
serviciile/ centrele existente și a acordat beneficiarilor o gamă variată de tipuri de servicii.  
Potrivit obiectivelor strategiei direcției pe anul 2017 și în conformitate cu planul de 
dezvoltare, principalele acțiuni implementate au fost: 
 

1. Servicii oferite 
 
În anul 2017 DGASPC Covasna a oferit o gamă variată de servicii pentru aproximativ 1100 
beneficiari. Având în vedere restricțiile impuse în urmă cu câțiva ani (de ex. interzicerea 
angajărilor, reducerea cheltuielilor, reducerea salariilor etc.), susținerea serviciilor 
reprezintă în continuare o provocare financiară, managerială și organizațională. Chiar 
dacă anul trecut au fost permise angajările, mai multe posturi au rămas neocupate din 
cauza lipsei specialiștilor. 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. Ultima reorganizare importantă a fost aprobată de 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
2

 

către Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 145/2011 cu aplicație din data de 1 
octombrie 2011.  
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. 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, 
și anume:  

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

- unele centre cu regim special (CPRU ”Prinț și Cerșetor” Sf. Gheorghe, 
Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sf.Gheorghe). 
 
Potrivit reorganizării și organigramei, Direcția furnizează cu 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 
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. Centru de Primire în Regim de Urgență 
pentru Victime ale Violenței în Familie 

7. Centrul Rezidențial pentru Copii cu 
Dizabilități Baraolt 

8. Centre de CF nr. 1 Sf. Gheorghe 
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9. plasament 
de tip 
familial (case 
familiale) 

CF nr. 2 Sf. Gheorghe 
10. CF nr. 3 Sf. Gheorghe 
11. CF Ilieni 
12. CF Cernat 
13. CF nr. 1 Întorsura Buzăului 
14. CF Baraolt 
15. CF Tg. Secuiesc 
16. CF Szentkereszty Stephanie 
17 CF Mereni 
18. CF Lunga 
19. CF Tinoasa 

Total: 19 
20. Servicii de 

zi 
Centre de zi CZ Sf. Gheorghe 

21. CZ Tg. Secuiesc 
22. CZ Baraolt 
23. Centre de 

reabilitare 
CR a copiilor cu handicap ”Székely – Potsa” 

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

25. CR Baraolt 
26. CR Tg. Secuiesc 
27. Evaluare, 

consiliere 
Compartiment de evaluare inițială, internare 
în regim de urgență, repatriere, consiliere 

28. Compartiment de evaluare complexă copii 
Total: 9 

29. Servicii de 
tip familial 

Serviciul de asistență maternală 
30. Serviciul management de caz 
31. Compartimentul adopții, post-adopții 

Total: 3 
Total general: 31 

 
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; 
- pe asigurarea drepturilor financiare și materiale; 
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- 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 
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.  

Cu toate că se fac eforturi importante, profesia de asistent maternal profesionist rămâne o 
profesie mai puțin atractivă, mai ales în ceea ce privește primirea, îngrijirea copiilor cu 
dizabilități grave. 

Potrivit datelor furnizate de către Biroul de monitorizare în fișele de monitorizare lunare și 
trimestriale, la sfârșitul anului 2017 datele se prezintă astfel: 
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Nr. 
 

Complex de 
servicii 

 
Denumirea 
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 

1. Complex de 
Servicii 

Comunitare 
Sf. Gheorghe 

Centru Maternal  7 8 6 6 6 5 - (3**) - - - 5(+4 
ma
me) 

2. Centru de Zi 16 24 20 17 16 21 20 18 20 18 18 
3. Casa Familială 

nr. 1 
11 10 12 11 9 12 11 11 10 10 9 

4. Casa Familială 
nr. 2 

11 10 11 11 9 6 7 10 10 8 9 

5. Casa Familială 
nr. 3 

- - 8 8 10 10 9 10 9 10 11 

6. Casa Familială 
Ilieni 

12 12 12 12 12 10 12 13 11 10 10 

7. Casa Familială 
Cernat 

19 23 24 24 23 23 23 24 24 23 23 

8. Casa Familială 
nr. 1  
Întorsura 
Buzăului 

- - 12 14 11 12 14 13 13 12 13 

9. Complex de 
Servicii 

Comunitare 
Tg. Secuiesc 

Casa Familială 
Tg. Secuiesc 

14 13 8 13 13 13 12 10 13 13 12 

10. Casa Familială  
Szentkereszty 

7 7 5 6 6 6 5 6 7 5 7 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
6

 

Stephanie 
11. Casa Familială 

Mereni 
7 8 11 14 13 13 13 13 13 11 13 

12. Casa Familială 
Lunga 

8 8 10 11 12 12 11 11 11 10 12 

13. Casa Familială 
Tinoasa 

8 10 10 9 9 8 10 11 12 12 11 

14. Centru de 
Reabilitare 

58 18 29 64 68 59 61 65 67 70 73 

15. Centru de zi 
pentru copilul  
neglijat, abuzat 

19 16 12 13 16 13 14 18 13 15 13 

16. Centru de 
primire în 
Regim de 
Urgență pentru  
victime ale 
violenței în 
familie 

- 8 5 5 2 -  
(1  

adult) 

1  
(+1 

adult) 

2 
(+1 

adult) 

-  
(1  

adult) 

2 
(+1 

adult) 

0 

17. Complex de 
Servicii 

Comunitare 
Baraolt 

Casa Familială 
Baraolt 

10 10 10 8 10 11 11 10 10 11 11 

18. Centru de Zi 12 12 13 14 14 14 14 14 14 12 11 
19. Centru de 

Reabilitare 
13 14 11 11 9 23 24 24 29 23 20 

20. Centru 
Rezidenţial 

13 14 12 12 11 13 13 11 14 17 16 
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pentru  
Copiii cu 
Dizabilităţi 

21.  Centru de 
Plasament 
”Borosnyay 
Kamilla” (fost 
CP nr. 2) Tg. 
Secuiesc  

44 47 47 50 50 50 50 45 51 59 59 

22.  Centru de 
Plasament  
nr. 3 Întorsura 
Buzăului 

17 22 - - - - - - - - - 

23.  Centru de 
Plasament nr. 6 
Olteni 

86 92 98 96 91 94 94 90 77 68 56 

24.  Centru de 
Sprijin pentru 
tinerii  
peste 18 ani 

16 19 17 18 17 13 17 18 11 4 12 

25.  Centru de 
Primire în 
Regim de 
Urgenţă Sf. 
Gheorghe ”Prinț 
și Cerșetor”  

15 19 17 16 15 13 19 18 19 11 16 

26. Centru de Centru de 12 13 11 15 16 15 16 19 12 13 8 
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coordonare 
”Székely – 

Potsa” 

reabilitare 
pentru copii cu 
tulburări din 
spectrul autist/ 
deficienţe 
senzoriale 

27. Centru de 
Reabilitare 
Chilieni 

- 14 33 30 33 28 26 30 19 29 27 

28. Alte servicii Serviciul de 
Management de 
caz 

331 338 337 345 375 377 321 292 311 301 313 

30. Serviciul de 
Asistenţă 
Maternală 

337 343 343 315 314 312 306 291 274 262 239 

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

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total servicii rezidențiale 305 340 335 344 329 324 332 326 315 296 305 
Total servicii de zi 130 111 129 164 172 173 175 188 174 180 170 
Total plasamente familiale 331 338 337 345 375 377 321 292 311 301 313 
Total plasamente AMP 337 343 343 315 314 312 306 291 274 262 239 
Tutela        26 23 25 24 
OPA           (43) 

TOTAL: 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1123 1097 1064 1051 (1094) 
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 3. Noutăți legislative 

 
De câțiva ani sunt anunțate modificări în legislația secundară în domeniul protecției 
copilului. Deși de mult timp sunt preconizate apariția standardelor minime de calitate 
pentru mai multe tipuri de servicii, acestea nu au fost încă finalizate și publicate. Totuși în 
anul 2017, au fost publicate următoarele acte normative:  

- Hotărârea Guvernului nr. 502/13.07.2017 privind organizarea și funcționarea 
comisiei pentru protecția copilului; 

- Hotărârea Guvernului nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal. 

 
4. Compartimentul de evaluare inițială, internare în regim de urgență, 

repatriere, consiliere a fost înființat în urma reorganizării Direcției din septembrie 2011. În 
cadrul serviciului își desfășoară activitatea asistenți sociali și psihologi, care intervin în 
următoarele domenii: 

 
- Soluționarea cazurilor copiilor părăsiți în spitale: 

  

Un alt mod 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.  

Un alt mod 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 2017 au fost sesizate 33 de astfel de cazuri. După identificarea, evaluarea și 
consilierea familiei/părintelui copilului, s-a reușit reintegrarea în familia biologică a 19 
copii.  

Celelalte cazuri au fost soluționate astfel: 1 copil a fost plasat în familia lărgită, 11 copii au 
fost instituționalizați prin plasament la asistent maternal profesionist (10) și la centre 
rezidențiale (1 copii plasat din cauza bolii la Centrul Rezidențial pentru Copii cu 
Dizabilități Baraolt). Soluționarea a unui cazuri era în curs, fiind sesizat în ultimele zile ale 
anului 2017. Din cauza bolii un copil a decedat.  
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 Din punctul de vedere al mediului de proveniență al copiilor părăsiți/cu risc de părăsire, 

cazurile se categorizează pe 8 cazuri în mediul urban și 25 de cazuri în mediul rural. Cele 
mai afectate zone ale județului din punct de vedere al fenomenului părăsirii: zona Sf. 
Gheorghe 8 cazuri, mun. Sf. Gheorghe 5 cazuri, zona Baraolt 5 cazuri, zona Covasna 5 
cazuri, com. Vâlcele 4 cazuri. 

Acest domeniu de activitate este foarte clar definit prin legislație, iar interesul acordat 
soluționării cazurilor este demonstrat și de noua reglementare publicată în H.G. nr. 
1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin 
autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în 
prevenirea și 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 
se poate obține o reală scădere a numărului copiilor părăsiți în spitale.  

Pe de altă parte există o colaborarea deficitară cu unele SPAS-uri și medici de familie. 
SPAS-urile se conformează cu dificultate obligațiilor lor de a monitoriza situația copiilor 
reintegrați în familiile lor naturale.  

În cursul anului 2017 au fost semnalate dificultăți legate de lipsa certificatelor de naștere. 
Eliberarea acestor certificate de către primării nu este posibilă din cauza lipsei actului de 
naștere al mamei sau din cauză că părinții nu-și îndeplinesc obligațiile referitoare la 
efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea certificatului de naștere pentru copilul 
lor. În lipsa certificatului de naștere copilului este privat de anumite drepturi, de ex. 
alocația de stat, alocația de plasament etc., sau beneficiază de aceste drepturi de la AJPIS 
Covasna cu luni de întârziere. 

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 
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Evoluția numărului cazurilor de copii părăsiți în spitale

 
 

- 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 evaluare inițială, internare în regim de urgență, repatriere, consiliere 
din cadrul DGASPC Covasna are ca atribuție, printre altele, intervenția în cazurile de 
abuz, neglijare, exploatare. În această privință în anul 2017 au fost înregistrate aprox. 200 
de sesizări care privesc 216 de minori (unele sesizări vizează mai mulți copii, iar în unele 
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 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: 92, cazuri legate de problematica divorțului: 52, cazuri de minori făptuitori, cu 
probleme de comportament și solicitări de reprezentări la audierile efectuate de poliței: 39, 
accidente casnice în urma cărora copii au fost răniți: 15, solicitări de repatrieri: 2, plecări 
voluntare de la domiciliu 3, alte cazuri: 13. 

DGASPC Covasna are obligația evaluării situației familiilor copiilor identificați în 
străinătate. În cazul în care părinții/familia lărgită nu este de găsit sau nu poate asigura 
condițiile necesare creșterii și îngrijirii copiilor, suntem nevoiți să preluăm copiii de la 
autoritățile străine. Aceste predări – preluări se realizează la graniță, iar ulterior, în funcție 
de vârstă și alte aspecte, inițiem instituționalizarea copiilor.  

Anul trecut am avut două sesizări de acest gen privind doi copii, care însă s-au finalizat cu 
nepreluarea copiilor. Este în curs și un caz în care un copil cetățean maghiar plasat la 
asistent maternal profesionist sperăm să fie preluat de mama ei care s-a întors în Ungaria 
sau de autoritățile din Ungaria.  

 
- 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.  

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, iar în anul trecut am primit doar 12 ordonanțe.  

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. Atribuțiile noastre vizează doar 
instrumentarea acelor cazuri în care minorii făptuitori nu aveau împliniți vârsta de 14 ani 
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 la momentul săvârșirii faptei. După evaluarea cazului, în funcție de circumstanțele faptei, 

poate fi instituită măsura de protecție specială a supravegherii specializate.  

Dificultățile constatate se referă la ineficiența acestei măsuri când copilul comite fapta 
penală împreună cu membrii familiei, semnalarea unor cazuri care nu prezintă pericol 
social la o perioadă lungă de la comitere, sau cazuri mai grave unde ar fi necesară 
trimiterea minorului făptuitor într-un centru de reeducare.  

 
- Activități de prevenire și combatere a fenomenului de cerșetorie, trafic de persoane 

 

Pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene colaborăm cu instituțiile responsabile 
pe plan local, județean și național. Instrumentarea cazurilor de cerșetorie intră în primul 
rând în competența autorităților locale, direcția implicându-se dacă se constată necesitatea 
instituționalizării copiilor care cerșesc sau sunt trimiși de părinții lor la cerșit.  

La nivelul municipiului Sf. Gheorghe colaborăm cu reprezentanții Direcției de Asistență 
Comunitară Sf. Gheorghe, ai Poliției Comunitare și ai Poliției Mun. Sf. Gheorghe.  

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, 
dar în anul 2017 nu am avut asemenea solicitări. Reprezentanții ANITP – Brașov se implică 
în acțiuni de tip prevenire, oferind informări angajaților și beneficiarilor Direcției. 
 

- Intervenția în cazul mamelor/gravidelor minore 

 

ANUL NUMĂR TOTAL 
2012 93 
2013 106 
2014 105 
2015 113 
2016 122 
2017 105 

 

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.  
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 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 2017 am primit 105 de sesizări din partea 
unităților spitalicești cu privire la minore care au dat naștere unui copil. În ceea ce privește 
mediul de proveniență ale mamelor minore, cele mai afectate localități sunt: zona Sf. 
Gheorghe 21, com. Vâlcele 16, zona Baraolt 16.  

Majoritatea tinerelor se încadrează în categoria de vârstă 16-17 ani (70), dar a existat și un 
caz în cu o mamă minoră de 13 ani. 18 minore provin din mediul urban, iar 87 din mediul 
rural. În colaborare ce reprezentanții serviciilor publice de asistență de pe plan local aceste 
cazuri sunt verificate și monitorizate. 

 
- Acțiuni întreprinse pentru prevenirea abandonului prin planning familial 

 

DGASPC Covasna a continuat 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 și cea a abandonului este ridicată, cu scopul de a informa populația aflată în 
situație de risc asupra serviciilor de planning familial și 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 2017 echipa proiectului a consiliat un număr de 294 de beneficiare și a 
determinat instituirea efectivă de metode contraceptive pentru 241 de beneficiare. 
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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 competența teritorială revine serviciilor publice de asistență la nivelul 
municipiilor/orașelor/comunelor, de la domiciliul familiei copilului sau pe raza căruia se 
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 Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție. 

Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a 
modului de creștere şi îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate şi a 
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru 
privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială şi protecția copilului şi 
serviciile publice de asistență socială şi 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 2017 conform datelor comunicate au rezultat următoarele: 
  

Date statistice 
în anul 2017 

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 769 398 371 45 
Trim. II 678 366 312 45 
Trim. III 691 362 329 45 
Trim. IV 724 400 324 45 
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Date statistice 
în anul 2016 

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

Numărul 
primăriilor care au 
furnizat date (din 

totalul de 45 de 
primării) 

<1 
ani 

 

1-2 
ani 

 

3-6 
ani 

7-9 
ani 

10-13 
ani 

14-17 
ani 

Trim. I 3 20 97 146 243 260 45 
Trim. II 2 19 74 141 207 235 45 
Trim. III 3 18 89 133 201 237 45 
Trim. IV 0 15 87 147 231 244 45 

 
6. Servicii rezidenţiale 

 
Datele referitoare la serviciile de tip rezidențial, precum și numărul beneficiarilor sunt 
evidențiate în tabelele prezentate. În aceste centre sunt găzduiţi în total 305 de beneficiari, 
reprezentând aprox. 29% din totalul beneficiarilor de sistemul de protecție specială a 
copilului. Acestor copii/tineri li se asigură toate drepturile materiale prevăzute de lege: 
cazare, alimente (hrană de trei ori pe zi şi mici gustări între mese), îmbrăcăminte, materiale 
igienico-sanitare, bani pentru nevoi personale etc.  

Asemănător situației din anii precedenți este caracteristică lipsa personalului, multe 
servicii funcționează cu deficit de personal, ceea ce afectează calitatea serviciilor prestate 
către beneficiari.  

O reușită foarte importantă realizată în 2016, respectiv 2017 a fost angajarea educatorilor 
de specialitate, cu studii superioare, a căror activitate se referă în principal la organizarea 
programului educativ și de recreere al copiilor. În același timp ușurează funcționarea casei 
prin asigurarea acoperirii cu personal într-un mod mai eficient. Cu cei patru educatori și 
șeful de casă nu se puteau acorda în mod optim concediile și trebuiau efectuate multe ore 
suplimentare, în special în cazurile când o persoană beneficia de concediu medical. 

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: 
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 • un centru de plasament: Centrul de Plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. 

Secuiesc funcționează la capacitate maximă. În anul 2017 au fost găzduiți 59 de copii și 
tineri. Chiar dacă mai multor copii li s-a încetat măsura plasamentului, la scurt timp alți 
copii au fost primiți în locurile celor care au părăsit centrul.  

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 
de învățământ, majoritatea fiind în grupul de vârstă dintre 7- 14 ani -22 de copii, între 14-
18 ani 26 de copii. 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. Este încurajată menținerea relațiilor personale cu rudele sau alte persoane față de 
care copiii au dezvoltat relații de atașament. 

În cursul anului copiii au participat la multe activități de recreere, socializare și sportive 
(de ex. campionatul de minifotbal organizat la Sâncraiu de Mureș, campionat de 
minifotbal Cupa CSASZ organizat la Miercurea Ciuc, cupa centrelor de plasament 
organizat la Tg. Secuiesc), excursii, tabere (46 de copii au participat la tabăra organizată la 
Zăbala), concursuri, spectacole, serbări etc. În fiecare noiembrie se organizează ”ziua 
Borosnyay Kamilla”.  

Asociația Caritas și Asociația Creștină ”Manna” au contribuit la realizarea unor activități. 
În primul semestru al anului au continuat cursurile de dans popular pentru copii sub 
îndrumarea unui profesor din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii. 

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.  

Una dintre problemele majore este lipsa psihologului. Având în vedere că mulți dintre 
copii prezintă probleme de adaptare și de comportament, este necesară prezența unui 
psiholog care să le asigure consiliere și terapii potrivit nevoilor fiecăruia în parte. 

• zece case de tip familial:  
1. Casa Familială nr. 1 Sf. Gheorghe 
2. Casa Familială nr. 2 Sf. Gheorghe 
3. Casa Familială nr. 3 Sf. Gheorghe 
4. Casa Familială Ilieni 
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 5. Casa Familială Cernat 

6. Casa Familială nr. 1 Întorsura Buzăului 
7. Casa Familială Baraolt 
8. Casa Familială Tg. Secuiesc 
9. Casa Familială ”Szentkereszty Stephanie” 
10. 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 doar cu patru educatori).  

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 între 7 și 12 locuri.  

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 unui copil nu se desfășoară în dormitor.  

În cursul anului nu se produc multe modificări în ceea ce privește beneficiarii, din cauză 
că reintegrările sunt foarte puține, iar casele funcționând cu capacitate maximă nu există 
locuri disponibile pentru plasamentul beneficiarilor noi. Situația copiilor este reevaluată 
periodic, în special în vederea evaluării posibilității reintegrării lor în familiile naturale. 

Observații/mențiuni:  
- Copiii sunt înscriși în învățământ conform vârstei lor, dar în unele cazuri este prezent 

absenteismul școlar și chiar abandonul școlar. 
- Copiii/tinerii beneficiari participă activ la activități de recreere și socializare. Participă 

la diferite concursuri, excursii, competiții etc., li se serbează zilele de naștere, se fac 
pregătiri pentru sărbătorile religioase și pentru alte evenimente. 

- 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. 
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 - Prin intermediul Direcției Județene de Tineret și Sport Covasna, copiilor li s-au 

asigurat tabere la Pădureni. Casele au reușit să organizeze tabere și excursii pe cont 
propriu, precum și din sponsorizări oferite de firme. De asemenea, au fost asigurate și 
tabere din bugetul direcției la ”Csipkés” în Zăbala. 

- Copiii sunt înscriși la medic de familie. Starea lor de sănătate este monitorizată de un 
asistent medical. În cursul anului mai mulți copii au fost internați în spital cu mici 
probleme sau fracturi, unii dintre beneficiari urmează tratament prescris de medicul de 
neuropsihiatrie infantilă. 

- Copiii participă la luarea deciziilor. Se întâlnesc lunar pentru discutarea problemelor 
comune în Consiliul Copiilor. 

- Personalul participă la cursuri de perfecționare care sunt necesare pentru a obține 
informațiile teoretice și practice necesare îndeplinirii atribuțiilor.  

- Șefii de casă se preocupă, în majoritatea cazurilor, de aspectul casei, atât din punct de 
vedere estetic, 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. De obicei, de sărbători copiii primesc 
cadouri și de la diferite instituții, firme, ONG-uri, persoane fizice.  

- Casele au primit voluntari, chiar voluntari din străinătate (de ex. CF Baraolt).  
În vederea respectării standardelor minime obligatorii, calitatea serviciilor este 

periodic verificată. 
 

• un centru de sprijin: Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 
funcționează în patru apartamente de câte patru camere. Trei apartamente sunt folosite 
pentru găzduirea tinerilor beneficiari, iar în al patrulea apartament există birourile 
centrului, spațiul comun și de studiu al tinerilor.  

Conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, beneficiarilor li se asigură găzduire şi cazare până la terminarea cursurilor 
şcolare/universitare, maximum până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Serviciul are ca 
scop reintegrarea socio-profesională a tinerilor. Spre sfârșitul anului 2015 din cauza lipsei 
de beneficiari și din considerente de ordin economic (contravaloarea utilităților pe 
perioada lunilor de iarnă), am suspendat activitatea unuia dintre apartamente.  

Conform datelor oficiale la începutul anului 2017 au fost găzduiți 4 tineri, iar la sfârșitul 
anului 12. Fiecare tânăr poate primi o formare profesională, are ocazia de a învăța o 
meserie pe timpul plasamentului la centrul de sprijin. Sunt înscriși în diferite forme de 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
2

1
 învățământ, însă nu toți înțeleg să profite de șansa lor de a obține o diplomă/calificare. 

Tinerii sunt luați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna 
în vederea sprijinirii lor de a găsi locuri de muncă.  

Dintre beneficiarii actuali doi au un loc de muncă stabil. Fiecare dintre tineri mențin într-o 
anumită măsură relațiile cu părinții, alte rude sau fostul AMP.  

Tinerii care părăsesc sistemul și nu au posibilitatea să se întoarcă în familie sau încă nu pot 
începe o viață independentă, au posibilitatea să beneficieze de sprijinul acordat de 
Fundația Prieteni pentru tine din București, unde li se asigură cazare pe o perioadă și li se 
facilitează obținerea unui loc de muncă. În anul 2017 un tânăr a optat pentru această 
posibilitate. 

În funcționarea centrului problemele sunt reprezentate de lipsa unei supravegheri 
permanente, precum și programul variat al tinerilor (unii sunt la școală, alții lucrează), 
ceea ce face dificilă organizarea/planificarea unor activități comune cu toți beneficiarii. 
Lipsa personalului se resimte în planificarea activităților cu tinerii: asistentul social este 
arondat centrului numai o zi pe săptămână, unul dintre educatori are contractul 
suspendat pentru cauză de boală. 

 
• două centre de primire în regim de urgență:  

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

În anul 2017, situația statistică a cazurilor se prezintă astfel: 
- Numărul total al cazurilor a fost de 77, dintre care 30 cu măsură de protecție specială și 
47 admise în centru pe baza proceselor verbale de predare din partea altor instituții (de 
regulă, poliția). 
- Cei 47 cazuri privesc pe copiii care au fost identificați de poliție cerșind, plecați de 
acasă fără să anunțe părinții sau plecați din alte centre. În aceste cazuri primordial este 
identificarea și consilierea părinților, dacă este cazul, precum și reintegrarea copiilor în 
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 familie sau în serviciile de unde au plecat. 4 copii care au fost primiți pe perioada 

efectuării concediului de către asistenții maternali profesioniști la care se află în plasament.   
    

Nr. copii asistați în perioada  
01.01.2017 – 31.12.2017 – 30 copii 

Nr. ieşiri în perioada 
01.01.2017 – 31.12.2017 – 14 copii 

Nr. intrări anii 
anteriori 

Nr. intrări 
2017 

Reintegrare 
în familie/ 

tutelă 

Ieșire din sistem la 
împlinirea de 18 ani 

Transfer alte 
servicii 

10 20 3 1 10 
 
Din cauza că unii dintre copii petrec o perioadă mai îndelungată în centru, unele 
instrumente de lucru trebuiau adaptate cerințelor specifice. Mulți dintre beneficiari 
prezintă probleme de comportament (comportament agresiv, lipsă de la școală, lipsă din 
centru, nerespectarea regulilor interne etc.).  

Activitățile educaționale, de recreere și socializare au fost susținute de personalul 
centrului. Chiar dacă se depun eforturi din partea personalului pentru înscrierea copiilor 
la diferite forme de învățământ, nu toți doresc să frecventeze școala. Sunt cazuri în care la 
primirea în centru reiese că, chiar dacă au vârstă școlară (de ex. chiar 14 ani), nu au 
frecventat nici o formă de învățământ în perioada cât au stat împreună cu familia. Dar 
există și exemple opuse, de ex. o tânără este studentă la Facultatea de Muzică din Brașov, 
specializarea pedagogie muzicală.  

Majoritatea copiilor își mențin relațiile cu membrii familiei, excepție fiind cazurile când li 
se interzice în mod expres acest lucru din cauză că părinții sunt cercetați de poliție pentru 
loviri sau rele tratamente aplicate minorului.  

Mai mulți copii au participat la excursii (o minoră a participat la tabăra organizată în 
Principatul Liechtenstein de către Serviciul de Ajutor Maltez), tabere, concursuri și 
competiții, precum și alte activități extrașcolare (de ex. la Palatul Copiilor) și de timp liber. 
Cu ocazia sărbătorilor religioase în centru sunt primiți vizitatorii care oferă cadouri 
copiilor: reprezentanții unor instituții de învățământ, asociații, societăți comerciale, 
Centrul Militar etc.  

La începutul anului, în urma unui control din parte AJPIS, centrul a primit licență de 
funcționare pentru 5 ani. Lipsa personalului nu a fost rezolvată în totalitate.  
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 2. Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victime ale Violenței în Familie 

(locația fiind secretizată) a fost înființată 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 2017 au fost găzduiți un număr de 15 de 
persoane, dintre care 6 adulți și 9 copii.  

Acestor beneficiari li s-a asigurat găzduire, asistență medicală și îngrijire, sprijin 
material/financiar, consiliere, socializare, reabilitare, art-terapie, reintegrare socială. 
Persoanele adăpostiți beneficiază de consiliere juridică, psihologică și sprijin în vederea  
găsirii unei locuințe potrivite, a unei loc de muncă. Având în vedere complexitatea acestor 
probleme, se ajunge frecvent în situația necesității prelungirii șederii beneficiarilor în 
centru.  

Cu ajutorul specialiștilor implicați din cadrul centrului de coordonare, s-a reușit integrarea 
în societate a tuturor beneficiarilor admiși în centru: una dintre victime a reușit să găsească 
o nouă locuință și a început a viață nouă împreună cu copiii ei; două beneficiare au dorit 
să mai acorde o șansă căsniciei lor și s-au întors la domiciliile lor; alte două beneficiare își 
continuă viața în casa părinților; o beneficiară s-a întors la domiciliu, soțul ei fiind arestat; 
o altă beneficiară a început o nouă relație alături de un alt bărbat.   

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. 

    
• un centru maternal: Centrul Maternal din mun. Sf. 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 
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 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 perioada de la reluarea activității și până la sfârșitul anului 2017 s-au înregistrat 13 
cereri din partea mamelor pentru admiterea în centru. 8 cupluri mamă-copil au fost 
admise. În patru cazuri s-au răzgândit sau li s-a schimbat situația lor și nu au mai solicitat 
serviciile centrului. La sfârșitul anului un caz era în curs de soluționare. 
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.   

 
7. Alternative de tip familial 

 
Plasamentele familiale la rude, alte familii/persoane și în asistență maternală sunt 
considerate cele mai eficiente tipuri de măsuri de protecție specială din punctul de vedere 
al asigurării 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 
lipsa personalului de specialitate și numărul mare al cazurilor/asistent social sau psiholog. 
Reevaluarea acestor cazuri înseamnă foarte multă muncă de teren, pe întreg teritoriul 
județului, chiar și în afara acestuia. 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 management de caz 
Acest serviciu a fost înființat în forma lui actuală în urma reorganizării Direcției din 
septembrie 2011. Principalul obiectiv al serviciului este respectarea prevederilor Ordinului 
nr. 288/2006 care prevede obligativitatea utilizării metodei de lucru a managementului de 
caz în instrumentarea tuturor cazurilor de protecția copilului.  

Specialiștii din cadrul serviciului sunt responsabili de cazurile copiilor aflați în plasament 
la rude sau alte persoane/familii, precum și de monitorizarea copiilor aflați în serviciile 
rezidențiale. 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.  
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 Specialiștii din cadrul Direcției instrumentează aproximativ 300 de asemenea cazuri (313 

copii la finalului anului 2017). În anumite situații și cazurile de tutelă de pe teritoriul 
județului Covasna sunt pregătite de către specialiștii acestui serviciu. La sfârșitul perioadei 
raportate în evidența Direcției erau consemnate 24 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; 
- 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. Cu privire la acest aspect o noutate a fost adusă prin 
modificarea și republicarea Legii nr. 272/2004, în sensul că după împlinirea vârstei 
majoratului tânărul poate beneficia în continuare de măsurile de protecție specială în cazul 
în care își continuă studiile în învățământ de zi o singură dată pentru fiecare formă de 
învățământ.  

În ceea ce privește numărul de cazuri, se constată mișcări lunare, în fiecare lună existând 
mai multe cazuri de instituire a măsurii plasamentului, cât și încetări.    
Raportul între numărul de intrări-ieșiri se prezintă conform tabelului:  
    

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nr. 
intrări 

45 48 36 43 35 44 61 46 

Nr. ieșiri 38 27 46 86 64 28 67 34 
   
Din evidențele lunare rezultă modificările lunare în interiorul serviciului. 

În îndeplinirea obiectivelor serviciului un important impediment este reprezentat de 
dificultatea colaborării cu unele SPAS-uri, care întârzie în efectuarea la timp a anchetelor 
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 solicitate, respectiv realizează anchete superficiale.   

Din evidența serviciului fac parte și cazuri care se soluționează fără instituirea unei măsuri 
de protecție specială, precum și efectuarea de anchete la solicitarea altor DGASPC-uri din 
țară. Funcționarea serviciului a fost afectată de fluctuația personalului. Ca soluție încercăm 
cooptarea specialiștilor care nu sunt supraîncărcați din cadrul altor servicii.  

Cu toate că, odată cu mărirea alocației de plasament de la 97 de lei la 600 de lei lunar, ne-
am așteptat la creșterea numărului măsurilor de protecție specială a plasamentului, 
această mărire nu a fost semnificativă. Aceste sume se acordă copiilor aflați în plasament 
familial, în asistență maternală și în servicii rezidențiale ale organizațiilor civile. De la 
sfârșitul anului 2015 se poate observa creșterea numărului plasamentelor instituite la OPA.  

La data de 02.06.2017 a avut loc un eveniment organizat de membrii serviciului. Au fost 
selectați 30 de copii pentru a participa la o zi activă de recreere și socializare, în care să 
învețe și să se joace împreună. Locația aleasă a fost centrul de agrement din Cernat unde s-
a asigurat o parte a activităților. Considerăm că a fost un eveniment reușit, atât pentru 
copii, cât și pentru specialiști care au avut ocazia să se întâlnească cu copiii într-un alt 
mediu, mai informal.   
 
  Serviciul de asistență maternală 
Noutățile legislative de la sfârșitul anului 2014 au avut unele efecte asupra activității 
Serviciului de asistență maternală. Pe de o parte, odată cu modificarea alocației de 
plasament de la 97 de lei la 600 de lei, care se acordă și copiilor aflați în plasament la 
asistenți maternali profesioniști, i-a scutit pe angajații acestui serviciu și pe cei de la 
contabilitate de decontarea sumelor cheltuite pentru nevoile copilului. Dar, pe de altă 
parte, ca și activitate nouă a fost introdusă obligativitatea raportării trimestriale către 
Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Covasna.  

În ceea ce privește, modificarea legislativă referitoare la interdicția plasării copiilor sub 
vârsta de 3 ani în servicii de tip rezidențial, începând cu data de 01.01.2015, nu a condus la 
mărirea numărului copiilor plasați la asistenți maternali. Această prevedere a fost 
introdusă în textul Legii nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor 
copilului prin Legea nr. 131/2004 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.     

La fel ca și în anii anteriori, se menține tendința de scădere atât a numărului asistenților 
maternali profesioniști, cât și, implicit, a numărului copiilor plasați în asistență maternală. 
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 Dacă la începutul anului 2011 Direcția a avut un număr de 161 de angajați AMP, la 

sfârșitul anului 2017 acest număr este de 132. Implicit a scăzut și numărul copiilor plasați 
în asistență maternală. În anul 2011 au fost 314 de copii plasați la AMP, iar numărul lor a 
scăzut până la sfârșitului anului 2017 la 239 . 
Distribuția copiilor în funcție de număr și deficiență-handicap, se prezintă astfel: 
 

 NUMĂR 
AMP 

AMP care au în plasament un 1 copil încadrat în grad de handicap 11 
AMP care au în plasament 2 copii încadrați în grad de  handicap 5 
AMP care au în plasament 2 copii, dintre care 1 copil încadrat în grad 
de handicap 

15 

AMP cu 3 copii, dintre care 1 copil încadrat în grad de handicap 2 
AMP cu 4 copii, dintre care 1 copil încadrat în grad de handicap 0 
AMP care au în plasament 1 copil fără handicap 9 
AMP care au în plasament 2 copii 85 
AMP care au în plasament 3 copii 5 
AMP care au în plasament 4 copii 0 
TOTAL 132 

 
 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. În ceea ce privește atestările, 
reatestările, alte modificări și, implicit modificări ale raporturilor de muncă, în anul 2017 
au avut loc următoarele activități: 

- reînnoirea atestatului de AMP: 46 de cazuri; 
- eliberare de atestat AMP: 7 cazuri; 
- desfacerea/încetarea contractului individual de muncă: 13 cazuri  

În cursul anului trecut un număr de 6 persoane au solicitat evaluare în scopul de a deveni 
asistenți maternali profesioniști. În urma evaluării condițiilor existente la domiciliul 
persoanelor solicitante, 3 persoane au fost selectate să participe la etapa următoare de 
evaluare și astfel în luna aprilie a fost organizat cursul de formare obligatorie.  

Pe parcursul anului 2017, asistenții maternali au participat la cursuri de perfecționare, 
organizat de reprezentanții S.C. PRO SAFETY CONSULTING S.R.L din Brașov.  
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  Statistici privind copiii plasați în asistență maternală: 

În anul 2017, 14 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 176 de 
cazuri. În urma reevaluării situației copiilor aflați în asistență maternală: 

- 3 copii au fost transferați la case familiale; 
- 4 copii au fost transferați la CPRU; 
- 2 copii au fost transferați la CRCD Baraolt; 
- 2 copii au fost transferați la un alt asistent maternal; 
- 4 copii au fost dați în plasament familial; 
- 2 copii au fost reintegrați în familie; 
- pentru 5 tineri s-a dispus încetarea măsurii; 
- pentru 4 tineri a fost menținută măsura la asistent maternal; 
- 3 tineri au fost transferați la Centrul de sprijin; 
- 24 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 2017 au fost vizitați periodic 
58 de copii. 4 copii au fost învoiți în vizite la familiile lor naturale.  

Activitatea psihologilor și psihopedagogilor din cadrul serviciului de asistență maternală se 
exprimă în următoarele cifre: 

- toți copiii au fost evaluați din punct de vedere al dezvoltării psihosociale și 
psihomotrice;  

- pentru 6 copii a fost instituit un plan individualizat de dezvoltare; 
- 3 copii au beneficiat de terapie de suport; 
- 35 de  copii au beneficiat de consiliere psihologică și terapie suportivă; 
- 66 de asistenți maternali au beneficiat de consiliere psihologică şi terapie 

suportivă. 
 

Alte activități: 

 
În perioada 17-22 iulie și 24-29 iulie, 55 de copii au participat la tabăra organizată de 
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 Direcția de Sport și Tineret Covasna la Pădureni.  

La data de 23 iunie 2017, DGASPC Covasna a organizat a XIV-a ediție a Zilei Asistentului 
Maternal. Evenimentul a avut loc în zona de agrement din comuna Barcani și au participat 
93 de asistenți maternali profesioniști, împreună cu copiii plasați și cu alți membri ai 
familiei. 

Membrii serviciului au participat la mai multe cursuri, conferințe, seminarii. 

Serviciul a fost licențiat pentru o perioadă de 5 ani. 
    

8. Adopții interne  
 

Domeniul adopției reprezintă un proces în continuă schimbare în sensul aprofundării cât 
mai minuțioase a prevederilor legislative. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției a 
suferit modificări și în anul 2016.  

Modificările aduse sunt 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 privința copilului prima fază presupune deschiderea procedurii adopției interne. În 
anul 2017 au fost depuse în instanță 57 de dosare cu acest obiect.  

În privința familiilor adoptatoare, în anul 2017 au fost evaluate și au primit atestate de 
familie aptă pentru adopție un număr de 16 familii.  

În urma acestor demersuri, s-au realizat 23 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 şi copilul devine rudă cu familia/rudele părinților 
lui. Anul trecut au fost finalizate 12 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.  
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 Alte date din activitatea Compartimentului de adopție, postadopție:    

- un număr de 27 de familii/copii au fost monitorizate în cadrul etapei de post-
adopție; 

- alte 8 familii au beneficiat de informare și consiliere cu privire la adopție. 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 617/2012 în perioada martie – iunie 2017 au fost 
organizate întâlniri de consultări cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestați/atestate care 
nu au fost incluse în etapa de potrivire practică și o întâlnire cu scopul promovării 
adopției și furnizării informațiilor necesare inițierii demersurilor de adopție. 

DGASPC Covasna colaborează în continuare cu Asociația Părinților Adoptivi „ProAdopt” 
Covasna. Sunt organizate periodic grupuri de suport, întâlniri prin care asociația își 
propune să ofere un cadru în care familiile adoptive să comunice, să discute problemele cu 
care se confruntă și să-și transmită reciproc experiențele și, în același timp, să creeze 
pentru copii o ambianță în care să interacționeze și care să favorizeze înțelegerea statutului 
lor şi dezvoltarea încrederii lor în propria persoană şi în ceilalți. Serbarea Copiilor 
Adoptați a fost organizată în data de 28.05.2017. 
 

9. Protecția copiilor cu dizabilități 
 

Un important segment al activității direcţiei vizează susținerea funcţionării serviciilor care 
asigură protecţia şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi. 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 2017 au fost 63 de 
cazuri noi și 47 de cazuri care au ieșit din evidența serviciului.   
Situația copiilor încadrați în grad de handicap în județul Covasna se prezintă astfel: 
 

GRADUL DE 
HANDICAP 

TIPUL  AFECȚIUNII NUMĂR TOTAL:  
691 

Grav Neuropsihic – mintal – asociat 255  
 

398 
Fizic 7 
Somatic 104 
Vizual 16 
Auditiv 16 

Accentuat Neuropsihic – mintal – asociat 64  
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 Fizic 14  

171 Somatic 46 
Vizual 22 
Auditiv 24 

Mediu  Neuropsihic – mintal – asociat 50  
 

111 
Fizic 18 
Somatic 23 
Vizual 12 
Auditiv 8 

Ușor Neuropsihic – mintal – asociat 5  
 

11 
Fizic 1 
Somatic 3 
Vizual 2 
Auditiv - 

 
O altă statistică întocmită de CEC copii vizează următoarele categorii: 
 Numărul total de copii cu hipoacuzie și surdomutitate:         48 

Numărul total de copii cu autism:                                           62 
Numărul total de copii cu diabet zaharat tip I:                        48 
Numărul total de copii cu sindrom Down:                              36 

 Numărul total de copii cu probleme de vedere si nevăzători:      51 
 
Potrivit datelor secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului Covasna, în cursul 
anului 2017, SEC a prezentat Comisei 707 de dosare, emiţându-se 691 hotărâri și certificate 
de încadrare în grad de handicap, care pot fi clasificate astfel: 
 

Încadrări în grad de handicap: Date CPC 
GRAV 43 
GRAV cu asistent personal 353 
ACCENTUAT 171 
MEDIU 113 
UŞOR 11 
Menținerea încadrării 2 
Amânat  14 

TOTAL 707 
 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
3

2
 Pentru protecția copiilor cu dizabilități în cadrul DGASPC Covasna funcţionează 

următoarele servicii: 
 

• un centru de plasament: Centrul de Plasament nr. 6 Olteni este cel mai 
mare centru de tip rezidențial din județul Covasna. La finalul anului 2017 găzduiește 56 de 
copii/tineri, dintre care pentru 43 de copii/tineri a fost instituită măsura plasamentului, iar 
13 de copii au internare semestrială, ei fiind orientați la școli speciale.  

În total 43 de copii sunt înscriși la școli speciale, 8 sunt elevi în învățământul de masă, iar 5 
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.  

Copiii sunt antrenați în numeroase activități sportive și de timp liber. Au participat la mai 
multe concursuri, excursii și tabere atât în țară, cât și în străinătate (Ungaria), obținând 
multe premii și trofee. Toți copii din centru au fost în tabere și în excursii. De exemplu:  

- 6 copii au participat la concursul internațional al sporturilor de iarnă organizat de 
Asociația pentru Copii cu Dizabilități și Asociația Prietenilor Naturii și Protecția Mediului 
”Flora”; 

- 7 copii au fost în tabără la Gyula, organizată de Direcția pentru Protecția Copilului 
din jud. Békés, Ungaria; 

- în luna iulie toți copiii au fost în tabără la Zăbala; 
- echipa de fotbal a centrului a participat la Cupa CSASZ organizată de către 

DGASPC Harghita și la Competiția Sportivă Cupa Centrelor de Plasament organizată la 
Tg. Secuiesc.  

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, persoane 
fizice și sponsori din 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 
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 școlile unde învață copiii din centru, cu diferite organizații din străinătate, cu 

autoritățile/instituțiile locale. 

Închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Olteni și înființarea unor noi servicii, va putea 
avea loc prin aplicarea la proiecte. Se dorește ca închiderea centrului să se realizeze prin 
două proiecte mari POR și POCU. Pentru a se putea depune proiecte s-a realizat planul de 
închidere al centrului. În acest sens, toți copiii și tinerii din centru au fost evaluați și li s-au 
întocmit planuri de viitor. Având în vedere termenul scurt de realizare și volumul mare de 
activitate, în evaluare au fost implicați pe lângă angajații centrului și alte persoane din 
cadrul celorlalte servicii ale direcției.  

Termenul de depunere a proiectului în POR a fost prelungit până la 31 martie 2018, dar 
încă nu se cunoaște ghidul și termenul de depunere în POCU. Având în vedere că nu se 
pot achiziționa terenuri/clădiri, am apelat la autoritățile locale pentru identificarea 
terenurilor și a clădirii necesare pentru conceperea proiectului.     

 
• un centru rezidențial pentru copii cu dizabilități: Centrul Rezidențial 

pentru Copii cu Dizabilități Baraolt a găzduit și oferit servicii de recuperare pentru 15-18 
copii. Pe parcursul anului au existat 3 admiteri în centru. Patru copii au părăsit centrul: un 
copil a fost reintegrat în familie, doi copii au fost dați în plasament familial, un copil a fost 
transferat la CF Lunga.  

Grupele de vârstă ale beneficiarilor variază în funcție de beneficiarii prezenți la un 
moment dat: la sfârșitul anului împărțindu-se astfel – între 0-1 an 0 copil, între 1-3 ani 5 
copii, între 3-6 ani 10 copii, peste 6 ani 1 copil. Toți copiii sunt încadrați în grad de 
handicap (12 copii în grad grav, 1 copil în grad mediu, 1 copil în grad accentuat, 2 copii în 
grad ușor) 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, au avut loc 185 de consultații, 
mai mulți copii au avut internări spitalicești și consultații la diferite spitale. Un copil cu 
fisură palatină a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din cauza vârstei, 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. S-a reușit ocuparea posturilor de psihologului și 
psihopedagog.  
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 Se acordă o mare atenție integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități, doi dintre copii 

frecventează grădinița în grupa specială, iar un copil clasa 0 specială.  

Copiii au fost vizitați de grupuri de voluntari din Irlanda și au primit sponsorizări și 
cadouri din partea unor organizații (Asociația Rotary Club Brașov, Organizația Caritas, 
Asociația Providenta etc.),  persoane fizice etc.  

În cadrul CSC Baraolt se organizează zile deschise, în colaborare cu ONG-uri de profil din 
orașul Baraolt, cu instituții de învățământ. Se menține colaborarea cu Liceul ”Baróti Szabó 
Dávid”, al cărui elevi s-au infiltrat în viața copiilor din centru. De asemenea, elevii mai 
multor școli au vizitat centrul.  
 

• 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. 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 Tg. Secuiesc.  

Conform datelor de la sfârșitul anului 2017, de aceste servicii beneficiază câte 12, respectiv 
11 copii/tineri, care sunt deserviți de personalul caselor – 7 educatori și un șef casă, dar și 
de personalul de specialitate din cadrul Centrului de Coordonare Tg. Secuiesc: asistent 
social, psiholog, kinetoterapeut.  

Copiii frecventează Centrul de Reabilitare Tg. Secuiesc unde sunt transportați cu 
microbuzul centrului de coordonare. Personalul a acordat interes pentru îmbunătățirea 
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, numai câțiva dintre copii sunt 
vizitați de părinți sau foștii asistenți maternali profesioniști.  

Un copil din CF Lunga își petrece acasă vacanțele. S-a reușit reintegrarea în familie a unui 
copil din CF Tinoasa. 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.).  
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 În limita locurilor disponibile în Centrul de Îngrijire și Asistență, destinat beneficiarilor 

adulți cu handicap, se realizează transferul tinerilor din case în CIA.  

Activitățile de timp liber, socializare și de recreere sunt bine organizate, ținând cont de 
gravitatea stării de sănătate a copiilor. Copiii sunt prezenți la toate activitățile organizate 
de Centrul de Coordonare și de Asociația ”Szentkereszty Stephanie”.  

 
• patru centre de reabilitare: 

1.Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap ”Székely-Potsa” Chilieni era frecventat în 
anul 2017 de 29 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.  

4 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.  

Activitățile de timp liber ale copiilor au fost diversificate: plimbări în sat, excursie, tabără 
la Reci. Colaborarea cu tinerii francezi a continuat și în anul 2017. În prima săptămână a 
lunii iunie a avut loc stagiul de pregătire profesională a 3 eleve din Liceul Roger 
d`Arbrissel din Chemillé (Franța). În perioada 2-20 octombrie 3 eleve ai Liceului St. Yves 
din Gourin (Franța) au efectuat la centru un stagiu profesional în cadrul programului 
Erasmus+ (Bac Pro SAPAT).  

Activitățile din centru au fost organizate în așa fel încât să acorde importanță sporită 
promovării respectării drepturilor copiilor cu dizabilități. În data de 21 martie a fost 
sărbătorită Ziua Mondială a Sindromului Down. În aprilie a fost introdus un nou program 
de reabilitare MIRA Rehab cu sprijinul Serviciului de Ajutor Maltez. În mai au fost 
reîncepute activitățile de hipoterapie.  

În luna februarie au continuat vizita copiilor din grupa Csibészkék de la Grădinița 
Hófehérke în cadrul programului Strategia Națională de Acțiune Comunitară. În data de 8 
decembrie 2017 a avut loc a X-a expoziție anuală de Crăciun.  

Cele mai importante rezultate obținute de angajații centrului vizează reușitele privind 
integrarea copiilor încadrați în grad de handicap în învățământul de masă.  
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 În urma evaluărilor psihologice periodice ale copiilor şi tinerilor care au participat în 

program pe toată durata anului, în majoritatea cazurilor au fost înregistrate rezultate 
semnificative în aproape toate ariile de dezvoltare.  

Personalul centrului a participat la cursuri de formare și conferințe, în țară și în străinătate. 
Pentru personalul centrului sunt susținute ședințe administrative, supervizare și întâlniri 
cu părinții copiilor. Principalele probleme au constat în lipsa/fluctuația personalului (lipsă 
psihopedagog, educatori).   

2.Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficiențe 
senzoriale Sf. Gheorghe a fost frecventat în anul 2017 de 8-13 copii. Centrul funcționează 
potrivit acelorași principii ca și centrul din Chilieni. 

La sfârșitul anului cei 13 copii urmau programe de recuperare diferențiate: 9 dintre copii a 
beneficiat de un program zilnic, 2 copii au avut un program de câteva zile pe săptămână, 
iar pentru 2 copii activitățile de recuperare se desfășurau după terminarea programului 
școlar. 3 copii provin din asistență maternală, iar ceilalți 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.  

În completarea programelor copiii au participat la excursii, tabără la Reci etc. Lunar au 
fost organizate legate de specificul lunii respective (carnaval, Paște etc.) și a fost organizat 
Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Și acest centru participă la programul 
Strategia Națională de Acțiune Comunitară în parteneriat cu elevii școlii din Arcuș și 
copiii de la Grădinița Hófehérke. A fost folosit și în acest centru programul MIRA Rehab. 
Copiii din centru participă la activitățile de hipoterapie.  În zilele de 14-15 decembrie a 
avut loc cea de a XIII-a ediție a expoziției intitulate AUT-EXPO, fiind expuse obiectele 
confecționate de copii împreună cu personalul centrului. Evenimentul a fost mediatizat în 
presa locală. 

De asemenea, se organizează ședințe administrative, supervizare și întâlniri cu părinții 
copiilor. Specialiștii din centru au participat la conferințe de profil, în țară și în străinătate. 
Centrul se confruntă cu problemele obișnuite de personal (lipsa psihologului și a 
psihopedagogului angajat al direcției).  
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 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 Tg. 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 Tg. 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.  

Potrivit datelor din decembrie 2017, de serviciile centrului beneficiază 73 de copii. 46 de 
copii provin din familii, iar 27 din alte servicii.  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. Centrul este deschis 
către comunitate, la organizarea diferitelor evenimente participă și colaboratorii, 
susținătorii. În luna martie a fost marcată ziua copiilor cu sindrom Down. În preajma 
Crăciunului s-a organizat ziua porților deschise.  

4.Centrul de Reabilitare Baraolt a oferit servicii de recuperare pentru 20 de copii, conform 
datelor de la sfârșitul anului. În cursul anului numărul beneficiarilor a fluctuat: în primul 
semestru centrul a fost frecventat de 25 de copii (14 copii din CRCD, 4 copii din CZ și 7 
copii din familii), iar la sfârșitul anului cei 20 de copii proveneau din CRCD (13) și din 
familiile lor (7). Problemă majoră a centrului era lipsa specialiștilor: a psihologului și 
psihopedagogului, dar în cursul anului s-a reușit ocuparea acestor posturi.  

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, precum și sărbătorile 
religioase. Voluntarii din Irlanda revin în fiecare la centru și pe lângă activitățile cu copii, 
fac mici amenajări în curte (de ex. revopsirea locului de joacă, reamenajarea cărării 
senzoriale). În jurul Crăciunului s-a organizat ziua porților deschise.   
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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.  

În ultima perioadă se observă importanța acordată de către organizațiile 
neguvernamentale funcționării serviciilor de tip centre de zi. 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. 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.  

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. 

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. Conform 
datelor de la sfârșitul anului 2017, numărul beneficiarilor se prezintă astfel: 
 
1.Centrul de zi Sf. Gheorghe Centrul de zi Sf. Gheorghe oferă servicii copii de vârstă 
preșcolară și școlară. De obicei, au loc schimbări în rândul beneficiarilor la începutul 
anului școlar: în primul semestru al anului 2017 centrul a fost frecventat de 13 de copii de 
vârstă preșcolară și 9 copii de vârstă școlară, iar în al doilea semestru de 12 preșcolari și 8 
școlari.  

Programele de activități sunt organizate diferențiat, se au în vedere în mod individual 
vârsta, nivelul de dezvoltare, nevoile fiecărui copil. Educația formală se asigură în centru 
de către o educatoare.  

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. Se 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
3

9
 fac vizite cu ocazia zilelor porților deschise la diferite instituții, de ex. la poliție, pompieri 

etc. 

 La începutul anului Centrul funcționa încă în incinta Grădiniței Árvácska din cartierul 
Ciucului, dar după finalizarea proiectului referitor la consolidarea și extinderea imobilului 
centrului, și-a reluat activitatea la noul sediu.  

Recunoscând importanța dialogului cu părinții copiilor, sunt organizate întâlniri bilunare 
pentru discutarea problemelor ivite. 

2.Centrul de zi Tg. Secuiesc oferă servicii pentru 13 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, educație sexuală), activități cu părinții, precum și activități în 
comunitate.  

Se păstrează o colaborare bună cu elevii de la Liceul Pedagogic Bod Péter din oraș. 
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. 

Copiii au primit cadouri din partea Poliției Municipiului Tg. Secuiesc de Ziua Copilului, 
iar de Crăciun din partea organizației Crucea Roșie din Germania. La rândul lor, părinții 
copiilor sunt activ implicați în viața centrului, participă la consiliere, informări, ședințe cu 
teme multiple. 

3.Centrul de zi Baraolt a oferit servicii pentru 7-12 beneficiari, la sfârșitul anului 2017 
centrul a fost frecventat de 11 de copii. Toți copii urmează școala în învățământul de masă. 
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 zilelor de naștere, participare la zilele 
deschise organizate de centru, excursii, educație pentru sănătate, serbarea sărbătorilor 
religioase). Părinții sunt activ implicați în programele organizate în centru, au participat la 
programul Școala părinților. 
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 11. Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului  

 
Comisia pentru Protecția Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, 
al consiliului județean, cu activitate decizională în materia protecției și promovării 
drepturilor copilului. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Comisia emite hotărâri. 
Principalele atribuții ale Comisiei sunt următoarele:  

- stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de handicap; 
- stabilește măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii; 
- reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea 

în grad de handicap a copiilor, pe baza sesizării Direcției; 
- revocă sau înlocuiește măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au 

determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 
- soluționează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist; 

etc. 

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 septembrie 2011 în cadrul serviciului denumit ”Secretariatul CPC, 
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap”. În acest raport prezentăm datele 
și informațiile referitoare exclusiv la activitatea Comisiei pentru protecția copilului.  

Potrivit raportului prezentat de secretariatul CPC, în anul 2017 au avut loc 23 de şedinţe 
ordinare și 4 ședințe extraordinare. În cadrul acestor ședințe au fost prezentate de către 
asistenții sociali din cadrul diferitelor servicii ale direcției următoarele cazuri: 

a) au fost prezentate Comisei 208 de dosare (emițându-se 119 de hotărâri, 76 de 
reevaluări fără emiterea altei hotărâri, 13 cazuri au fost amânate, alte cazuri), conform 
tabelului de mai jos: 

1. Plasament la rude până la grd. IV 11 
2. Menținere plasament la rude până la grd. IV 6 
3. Încetare plasament la rude până la grd. IV  10 
4. Respingerea instituirii plasamentului la rude până la grd. IV 1 
5. Menținere plasament la A.M.P.  9 
6. Modificare plasament de la AMP la case/centre/rude 4 
7. Încetare plasament la A.M.P. - 18/26 ani 1 
8. Menținere plasament la Case Familiale 3 
9. Modificare plasament de la case la centre 1 

10. Încetare plasament la Case Familiale - cu reintegrare în familie 1 
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 11. Plasament la Centre de plasament 13 

12. Plasament la Centre de plasament în alte județe 4 
13. Menținere plasament la centre 1 
14. Încetare plasament la Centre de plasament – 18/26 ani 1 
15. Plasament la Fundație/Organism privat acreditat 1 
16. Plasament la Fundație/Organism privat acreditat în alte județe 3 
17. Menținere plasament la Fundație/Organism privat acreditat 1 
18. Reatestări AMP 46 
19. Reevaluări fără emiterea altei hotărâri  76 
20. Respingerea cazului 1 
21. Acordare aviz favorabil 1 
22. Cazuri amânate 13 

 TOTAL 208 
 

Tip caz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Instituire plasament 19 26 24 24 19 33 73 32 
Menținere/ modificare plasament 13 9 3 9 12 15 11 25 
Încetare plasament 22 41 21 18 19 12 30 13 
Reevaluări fără emiterea altei 
hotărâri 

151 127 121 110 96 68 74 76 

TOTAL 205 203 169 161 146 128 188 146 
 

Au fost trimise prin poștă cu confirmare de primire 209 invitații la ședințe, au fost 
înaintate 29 invitații prin afișare către primăriile locale și 88 invitații cu procese-verbale de 
îndeplinire a convocărilor înmânate destinatarilor și au fost întocmite 74 procese-verbale 
de îndeplinire al convocărilor. 

b) au fost prezentate Comisei 707 de dosare cu propuneri de încadrare în grad de 
handicap, emițându-se 704 hotărâri și Certificate de încadrare în grad de handicap (tabelul 
aferent fiind prezentat la punctul 7. Protecția copiilor cu dizabilități). 
 

12. Activitate de verificare a dosarelor 
 

Tip de dosare verificate Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Cazuri noi, dosare care trebuie 
introduse în instanță sau în care 

375 458 401 393 458 416 
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 trebuie emise dispoziții 

Dosare cu sentință civilă 
reevaluate 

239 290 245 214 217 216 

Total 614 748 646 607 675 632 
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II. ASISTENȚA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 
 
1. Servicii rezidențiale și ambulatorii 
 
La nivelul DGASPC Covasna, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Tg. Secuiesc 
fucţionează trei servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi:  

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc,  
- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională, 
- Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 

Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc.   
 

1.1.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap Tg. 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. Se fac demersuri continue în acest sens, numărul asistaților fiind de 28 de 
persoane la sfârșitul anului 2017. De atunci centrul funcționează la capacitate maximă și 
acordă următoarele servicii: îngrijire şi asistenţă (hrănire, igienă personală, supravegherea 
şi menţinerea sănătăţii, medicaţie); recuperare; (re)socializare şi reintegrare.  

Trebuie menţionat că, în cazul persoanelor asistate în centru, incluziunea socială nu 
însemnă şi reintegrarea în familie dat fiind faptul că beneficiarii centrului provin din 
sistemul de protecţie a copilului şi părinţii sau rudele, după caz, nu se interesează de aceşti 
adulţi/tineri. Incluziuniea în cazul lor înseamnă o viaţă demnă în centru şi acceptarea lor 
de către comunitate, precum şi 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, participă la 
evenimente, expoziții, plimbări în aer liber. 

1.2.Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
CITO 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.  

Beneficiarii participă la mai multe tipuri de activități, atât în atelierul de ergoterapie, căt și 
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 în comunitate. Unii își mențin legăturile cu familia și au legat prietenii cu persoane din 

afara centrului. În anul 2017 CITO a funcționat peste capacitate maximă, numărul 
beneficiarilor fiind 16. Au fost marcate zilele de naștere și sărbătorile legale. De asemenea, 
locatarii centrului au participat activ la evenimentele organizate în comunitate. 

1.3. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 
Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc   
CSRNTA asigură programe de recuperare şi reabilitare neuro-motorie pentru persoane 
adulte cu handicap în regim ambulatoriu, având ca finalitate contribuirea la dezvoltarea 
autonomiei personale, la reinserţia socială şi profesională a beneficiarilor. Centrul oferă 
beneficiarilor recuperare neuro-motorie, prin magnetoterapie şi terapie combinată de 
electroterapie, ultrasunete şi laser; kinetoterapie.  

În anul 2017 au beneficiat de aceste programe 214 de persoane, aproximativ 20 în fiecare 
lună. Jumătate din beneficiari se încadrează în grupa de vârstă între 25-29 ani. Prin 
îmbunătăţirea stării de sănătate serviciile oferite contribuie la integrarea socio-profesională 
a persoanelor cu handicap. 

În cadrul acestor servicii se observă preocuparea continuă a Direcției pentru îmbunătățirea 
condițiilor și a serviciilor oferite beneficiarilor, atât pe plan material, cât și pe plan psiho-
social prin organizarea de diferite activități de timp liber, participarea la evenimente 
culturale etc.  
 
2. Biroul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 
În anul 2017 situația cazurilor instrumentate de către Biroul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap se prezintă astfel: 
   

  TOTAL 
Persoane deplasabile 3267 3826 
Persoane nedeplasabile 559 

 
Cazuri noi 932 3826 
Cazuri vechi 2894 
 
Grad I 915  

 
3826 

Grad II 1873 
Grad III 807 
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 Grad IV 75 

Nu se încadrează 156 
Alte situații: 
Reevaluare pentru agravarea stării de sănătate 139 
Cu certificate provenite de la SEC copii 25 
Dosar transferate 19 
Persoane decedate 8 

 
3. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
În anul 2017 situația cazurilor prezentate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap se prezintă astfel: 
 
NR. TIPUL ACTIVITĂŢII NR. 

CAZURI 
1. Cereri /dosare înregistrate în vederea încadrării în grad de handicap 4208 
2. Nr. ședințelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 56 
3. Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate – total 

                                                                              din care:  - cazuri noi 
                                                                                               - revizuiri 

3779 
860 

2919 
 - Grav (cu asistent personal) 595 
 - Grav (fără asistent personal) 285 
 - Grav cu indemnizație de însoțitor 0 
 - Grav fără indemnizație de însoțitor 0 
 - Accentuat 1680 
 - Mediu 906 
 - Ușor 100 
 - Nu se încadrează în grad de handicap 213 
 - Netipărite din diverse motive (deces, restituit la BECPAH, etc.) 429 

4. Dosare înregistrate conform Hot. nr. 927/08.12.2016 2292 
5. Certificate înlocuite conform Hot. nr. 927/08.12.2016 2098 
6. Certificate neînlocuite din diverse motive (reevaluat, deces, lipsă etc.) 194 
7. Contestații înregistrate 123 
8. Hotărâri de internare eliberate 8 
9. Minute eliberate 39 

10. Certificate de orientare profesionale eliberate 0 
11. Situații întocmite, răspunsuri, adrese 782 
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4. Beneficii  
În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap având la bază 
principiul adaptării societății la persoana cu handicap şi a principiului solidarității sociale: 
am desfășurat o cooperare strânsă şi 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.                                                                           

Menționăm că ponderea persoanelor cu handicap la populația României este de 4,03%, 
ponderea medie la nivelul țărilor din Uniunea Europeană fiind, spre comparație, de apr. 
10%. Ponderea persoanelor cu handicap în populația județului Covasna este de apr. 2,86%. 

Numărul persoanelor cu handicap din familii care au beneficiat de prestații sociale în anul 
2017, a fost de 5981, din care 5368 adulți și 613 copii. 
  
Prestații și servicii pentru persoane cu handicap neinstiuţionalizate 
Conform art. 58 din Legea 448/2006, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
adultul cu handicap, pe anul 2017, a beneficiat  de următoarele prestații sociale:  
  indemnizație lunară, indiferent de venituri:  

- în cuantum de 234 lei, pentru adultul cu handicap grav;  
- în cuantum de 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

  buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  
- în cuantum de 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;  
- în cuantum de 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  
- în cuantum de 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.  

Beneficiază de buget personal complementar și familia sau reprezentantul legal al 
copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, 
supraveghere și întreținere.  
Sumele acordate pentru indemnizație care se acordă din bugetul de stat, se prezintă în 
tabelul următor: 
 

Anul Nr. de persoane Suma acordată pt. indemnizaţii [lei] 
2016 5895 19.532.354,00 
2017 5981 20.131.793,00 

 
În conformitate cu alin. 2, art. 58 din Legea 448/2006 copii cu handicap de tip HIV/SIDA 
beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană 
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 stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, pe baza legislației în 

vigoare, dar în anul 2017 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 şi cu metroul, pe baza 
art.23 din Legea 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 şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe 

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

 
Anul Nr. legitimaţii emise 
2016 320 
2017 319 

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

Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la 
alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu 
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors 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 tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita 
a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. 
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Anul 

Nr. bilete 
dus-întors 
eliberate 

 
Nr. bilete dus-
întors folosite Cheltuieli [lei] 

Total 
cheltuieli 
transport 
interurban 
[lei] 

CFR AUTO CFR AUTO CFR AUTO 
 

2016 5.051 3.764 2.699 2.027 136.037,00 72.815 208.352,00 
2017 3.655 3.655 2.211 2.018 105.608,50 67.392,00 173.300,50 

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

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

Anul Nr. legitimații emise 
2016 127 
2017 163 

 
Pe baza art. 28 din Legea nr. 448/2006, republicată şi 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 D.G.A.S.P.C. – 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 
2017 525 486 

 
Sumele aferente dreptului se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Transporturilor.  
Pe baza art. 27 din Legea nr. 448/2006, 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 şi protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor 
municipiului București, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii 
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 pentru achiziționarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuințe conform 

nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar şi 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 prevederile susamintite şi familia sau persoana care are în îngrijire cel 
puțin un copil cu handicap grav ori accentuat. 
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 

  
Au fost în derulare 13 contracte. 
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 indemnizaţia pentru plata asistentului personal sau 
însoţitorului la care are dreptul numai persoana cu handicap grav, în conf. cu art. 35-44 din 
Legea 448/2006, republicat. 

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. asistenți personali 
Nr. indemnizații pt. plata 
asistentului personal 

2016 564 993 
2017 624 982 

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

 

Anul 
Nr. Indemnizaţii de 
însoţitor pt. Nevăzători 

Cheltuieli indemnizaţii de 
însoţitor pt. Nevăzători 
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 [lei] 

2016 296 3.478.494,00 
2017 277 3.589.632,00 

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

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 persoanelor aflate în 
dificultate și să fie accesibile persoanelor solicitante.   
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III.  ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 
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.  

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig asigură activități care garantează un standard 
de viață corespunzător nevoilor persoanelor vârstnice; asigurarea unei bătrâneți demne și 
sigure; socializarea persoanelor de vârstă a treia prin atragerea lor în activități culturale, 
ergoterapie, turism, etc. 

Principalele obiective ale căminului în anul 2017 au fost: 
• Realizarea 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; 
• Întrunirea Consiliului Consultativ; 
• Realizarea unor programe de educație pentru sănătate; 
• Efectuarea de către personalul centrului a examenelor medicale; 
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 • Accesarea de fonduri structurale pentru reabilitare căminului, dotare cu mobilier 

nou, modernizare, reparații interioare și exterioare; 
• Cooptarea de sponsori; 
• Cooptarea de voluntari; 
• Completarea statului de funcții cu personal specializat. 

Dinamica beneficiarilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig în anul 
2017 se evidențiază în tabelul ce urmează:  

 
Anul 2017 
Numărul asistaților la 1 ianuarie 2017 91 
Numărul solicitărilor primite 18 
Numărul solicitanților declarați admiși 16 
Numărul decedaților 16 
Numărul externărilor 6 

 
Serviciile sociale au fost asigurate și acordate la sediul căminului în spații special 
amenajate: camere, sala de mese, club pentru activități de petrecere a timpului liber, 
biblioteca 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. Directorul unității a convocat ședințe trimestriale ale 
Consiliul Consultativ,  conform legii, membrii acestuia fiind în permanență informați cu 
privire la modificările survenite la nivelul organizatoric și administrativ al instituției, 
precum și avizarea bugetului și a statului de funcții, organigramei instituției. 

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate sesiuni de  concursuri pentru ocuparea 
diferitelor posturi vacante în cadrul instituției, în urma cărora structura de personal a fost 
completată cu 6  posturi (1 kinetoterapeut, 2  asistenți medicali, 2 infirmiere și fochist) și s-
au vacantat un număr de 4 posturi pe parcursul anului (2 asistenți sociali, șofer, fochist). În 
urma noilor angajări, schema de personal a căminului numără 44 de persoane. 

Căminul a pus și pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă a 
personalului, drept urmare angajații căminului au participat la cursuri de formare și 
pregătire profesională pentru ca activitatea căminului să fie îmbunătățită și menținută la 
un nivel optim de acordare a serviciilor sociale.  
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 Pe parcursul anului 2017, personalul instituției a participat la diferite cursuri de formare și 

dezvoltare profesională, în total 5 persoane. 

Instituția s-a preocupat de asemenea de sănătatea personalului oferind posibilitatea 
consultului oftalmologic la sediul acesteia pentru tot personalul și de asemenea controlul 
periodic al acestuia. 

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.  

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. 

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. La întocmirea 
acestuia s-au avut în vedere nevoile și dorințele beneficiarilor de servicii sociale. 
Responsabil de caz, numit prin decizia conducătorului a urmărit implementarea celor 
incluse în planul individual de îngrijire. 

Pentru anul 2017 a fost prevăzut un buget inițial de 2.755 mii lei (1500 mii lei pentru 
cheltuieli materiale, 55 mii lei pentru cheltuieli de investiții și 1200 mii lei pentru cheltuieli 
personal), din care s-a realizat în total  2.478 mii lei, la cheltuieli de personal 1332 mii lei și 
materiale 1146 mii lei. 

În cursul anului 2017 au fost efectuate diferite lucrări de igenizare și reparații din resursele 
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 proprii ale  instituției. S-au reamenajat băile din 14 camere, s-au înlocuit obiecte de 

mobilier în zece camere. Pentru a asigura siguranța beneficiarilor s-a montat un sistem de 
alarmare asistente, sunt folosite în situații de urgențe medicale.  

Au fost efectuate lucrări pentru repararea tablourilor electrice la clădirea veche, unde 
funcționează bucătăria și spălătoria, la casa pompei de apă s-a montat un paratrăznet care 
să acopere tot perimetrul unității. S-a montat sistem de supraveghere video pentru o 
siguranță mai bună a beneficiarilor pe holurile principale și în alte puncte strategice din 
clădire, poarta principală, magazii, centrala termică, rezervorul de combustibil, curte 
interioară. De asemenea s-a înlocuit rețeaua de iluminat din curtea căminului. 

Cabinetul medical a fost dotat cu un pat nou de consultații și un dulap pentru 
medicamente. Au fost achiziționate dispozitive medicale care sa ușureze deplasarea, 
recuperarea beneficiarilor după anumite intervenții medicale, mese de servit la pat, cârje 
etc. 

Pe parcursul anului 2017, instituția a fost preocupată de siguranța și confortul 
beneficiarilor și a depus toate eforturile ca să ofere servicii sociale de calitate și în 
concordanță cu cerințele Standardelor minime de calitate, dar și cu cerințele normelor ce 
prevăd siguranța alimentelor. 

Asistenții sociali împreună cu instructorul animator au organizat activități recreativ-
culturale împreună cu beneficiarii căminului, printre care: mici serbări (8 Martie, zilele de 
naștere ale beneficiarilor, Ziua Internațională a Vârstnicilor), ateliere de creație, lectură, 
activități de ergoterapie cu scopul menținerii și/sau recuperării resurselor fizice și psihice 
ale acestora.  

S-au dezvoltat relații de parteneriat cu unul dintre liceele din localitatea Sfântu Gheorghe 
și cu Școala Bölöni Farkas Sándor din Belin. Copii au vizitat căminul și a organizat serbări 
cu ocazia diferitelor evenimente din timpul anului împreună cu beneficiarii instituției.  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă beneficiarii au primit colindători, reprezentanți ai unor 
culte religioase, școli, Inspectoratul de Jandarmerie Covasna. De asemenea, instituția a 
primit diverse sponsorizări din partea unor instituții, comune învecinate din jud. Brașov 
sau persoane fizice, constând în alimente sau obiecte de uz personal. 
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 IV. ACTIVITATEA JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 
Exprimate în date statistice, activitatea consilierilor juridici din cadrul direcției cuprinde 
următoarele activităţi principale pentru anul 2017: 
  
Nr. 
crt. 

Denumirea activității  Nr. acte/ cazuri 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Redactarea contractelor / 
actelor adiționale 

449  217 270 1066 1830 1571 1445 

2. Redactarea dispozițiilor 1575  1169 930 917 961 1038 1151 
3. Redactarea acțiunilor, 

susținerea cauzelor în 
instanță 

153 208 228 275 253 278 275 

4. Pregătirea materialelor 
pentru ședințele consiliului 
județean  

16 12 11 28 18 19 19 

5. Traducerea materialelor 
pregătite pentru ședințele 
consiliului județean 

32 24 22 56 36 38 38 

6. Rapoarte ale comisiei de 
disciplină 

3 - 2 - 5 5 4 

7. Acordarea de consultații 
juridice 

40 47 62 35 31 18 8 

8. Redactarea hotărârilor 
Colegiului Director 

4 3 3 4 4 4 4 

9. Redactarea de atestate 
familiilor apte să adopte 

10 17 13 9 15 18 16 

10. Consiliere în vederea exprimării consimțământului la adopție 10 45 
11. Avizarea juridică a diferitelor materiale 
   
Compartimentul Juridic a depus la Secretariatul Comisiei pentru protectia copilului 241 de 
dosare cu măsuri de protecţie specială stabilite prin sentinţe civile. 
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 V. CONTROLUL ȘI CALIATEA SERVICIILOR, LICENȚIERE, ACREDITARE, 

STRATEGIE 
 
Managementului calităţii serviciilor  
1. În anul 2017 a continuat activitatea de îndrumare şi control, în vederea respectării 
standardelor minime aplicabile serviciilor de protecţie a copilului, a celor din domeniul 
protecţiei persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi din cadrul DGASPC Covasna, în 
baza Dispoziţiei nr. 19/2016. 

La începutul anului a fost întocmită şi aprobată programarea vizitelor de monitorizare 
pentru  29 servicii de protecţie a copilului şi 7 servicii pentru protecţia persoanelor 
vârstnice, a tinerilor,  şi a persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv Biroul de evaluare complexă 
a persoanelor adulte cu handicap și secretariatul Comisiei de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap).  

S-a verificat măsura în care conţinutul documentelor specifice ale serviciilor, al dosarelor 
beneficiarilor corespunde standardelor specifice, modul de realizare a recomandărilor 
formulate în rapoartele anterioare şi s-a realizat monitorizarea proiectelor instituţionale, 
respectiv a planurilor anuale de acţiune. 

După analiza celor constatate s-a întocmit raportul referitor la serviciul controlat. Raportul 
conţine descrierea stării de fapt a serviciului, constatările, propunerile rezultate din 
situaţia constatată, iar în final sunt formulate recomandările, având ca scop asigurarea 
conformităţii serviciilor cu standardele specifice. Rapoartele au fost prezentate 
directorului general/directorului general adjunct al instituţiei. 

2. În conformitate cu SMO aplicabile serviciilor pentru protecția copilului de tip 
rezidențial, și la solicitarea reprezentanților Inspecției Sociale, șeful biroului și unul dintre 
inspectori a efectuat 45 vizite de monitorizare la următoarelor servicii: Centrul de 
plasament Borosnyay  Kamilla Tg. Secuiesc, Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 
“Prinţ şi cerşetor”, Centru de plasament nr.6 Olteni, Casa Familială Baraolt, Centrul 
Rezidenţial Baraolt. 

3. În perioada aprilie-mai 2017 s-a desfășurat controlul inopinat  la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna al Inspecției Sociale.  Obiectivul general al 
controlului a fost eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială şi 
îmbunătăţirea activităţii privind modul de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă 
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 socială, iar obiectivul specific reducerea erorii şi fraudei prin efectuarea de inspecţii 

tematice privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială persoanelor 
încadrate într-un grad de handicap. În urma controlului a fost întocmit procesul verbal de 
control nr. 8/10.05.2017.  

Controlul din 27 – 28 septembrie 2017 al Inspecției Sociale la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna s-a bazat pe cererea-sesizarea  adresată 
AJPIS Covasna de către Primăria orașului Baraolt – Compartiment protecția copilului, 
protecția socială înregistrată cu numărul cu privire la cazul unei persoane cu handicap 
grav, bolnav psihic. În procesul verbal numărul 131/28.09.2017, rezultat în urma 
controlului, nu au fost dispuse măsuri. 

Un alt control al Inspecției Sociale a avut loc în perioada 19 – 20.10.2017, obiectivul general 
al controlului fiind și de această dată eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de 
asistenţă socială şi îmbunătăţirea activităţii privind modul de stabilire şi acordare a 
beneficiilor de asistenţă socială, iar obiectivul specific reducerea erorii şi fraudei prin 
efectuarea de inspecţii tematice privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă 
socială persoanelor încadrate într-un grad de handicap. În urma controlului a fost întocmit 
procesul verbal de control nr. 140/20.10.2017. În baza raportărilor primite de la serviciul în 
cauză s-au elaborat și s-a transmis răspunsul (32533/28.12.2017), referitor la modul de 
îndeplinire a măsurilor propuse și s-a solicitat prelungirea termenului de realizare în cazul 
în care măsura propusă nu s-a putut  realiza. 

Acreditare, licenţiere 
1. În primul semestru al anului 2017 au fost transmise către ANPDCA cererile de 
acreditare şi documentaţia aferentă pentru 2 servicii: Centrul de plasament nr.6 Olteni și 
Centrul de zi pentru copilul neglijat Sf. Gheorghe. 
În luna noiembrie s-a depus dosarul de acreditare al Centrului maternal. 

2. În primul semestru s-a primit licența de funcționare pentru următoarele servicii: Casa 
Familială nr.1. Sf. Gheorghe, Casa Familială nr.2. Sf. Gheorghe, Casa Familială nr.3. Sf. 
Gheorghe, Casa Familială Cernat, Casa Familială Ilieni, Casa Familială nr.1 Întorsura 
Buzăului, Casa Familială Mereni, Casa Familială Tinoasa, Casa Familială Baraolt, Centrul 
de Reabilitare Tg. Secuiesc, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 
handicap Tg. Secuiesc,  Casa Familială “Szentkereszty Stephanie”, Centrul de Primire în 
Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în familie Tg. Secuiesc, Centrul de Primire 
în Regim de Urgenţă ”Prinţ şi Cerşetor”, Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani – 
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 apartament social nr.12.- Lalelei, Centru de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-

Potsa”- Centru de reabilitare, Serviciul asistenţă maternală. 

În semestrul II au obținut licențe de funcționare următoarele servicii: Centrul de zi pentru 
copilul neglijat, abuzat Tg. Secuiesc, Casa Familială Lunga, Centrul de reabilitare pentru 
copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale, Centrul de zi pentru copilul 
neglijat Sf. Gheorghe, Centru de integrare prin terapie ocupaţională și Centrul de sprijin 
pentru tinerii peste 18 ani – apartament social nr.1. Lăcrămioarei (cele două din urmă au 
fost primite în ianuarie 2018). 

3. Prin adresa nr. 590/14.02.2017 am fost anunțați de către Centrul de coordonare al 
Complexului de servicii comunitare Tg. Secuiesc despre intenția de reorganizare a 
serviciilor Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc şi 
Centrul de integrare prin terapie ocupaţională. S-a solicitat o descriere detaliată de la 
servicii cu privire la reorganizarea planificată/efectuată.  
După obținerea acesteia de la serviciile în cauză am informat Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale despre schimbările intervenite, conform angajamentului inclus în documentația 
depusă în vederea acreditării serviciilor susamintite.  

Elaborarea strategiilor, programelor 
1. În baza măsurilor şi acţiunilor din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul 
Covasna, aprobată prin Hotărârea nr. 21/2014 a Consiliului Județean Covasna, în 
conformitate cu art. 118, alin. (1) al Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, în luna mai s-a 
finalizat proiectul Planului de acțiune pe anul 2017 privind serviciile sociale 
administrate/finanțate de Consiliul Județean Covasna. Acesta s-a transmis spre consultare 
Comisiei Județene de Incluziune Socială Covasna, fiind prezentat în ședința din data de 
18.05.2017.  
Planul a fost aprobat în ședința din data de 26 mai 2017 a Consiliului Județean Covasna, 
prin Hotărârea nr. 99/2017. 

2. Având în vedere prevederile Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea 
Drepturilor Copilului pe anii 2014-2020 care are ca obiectiv specific dezinstituționalizarea 
și trecerea către îngrijirea în comunitate a copiilor prin închiderea instituţiilor de tip vechi 
şi dezvoltarea de servicii comunitare și rezultatele studiului realizat prin proiectul 
implementat de ANPDCA (”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din 
instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”), finanțat prin POCA, cu 
consultanță asigurată de Banca Mondială, și ținând cont de obiectivele operaționale ale 
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna, aprobate prin Hotărârea 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
5

9
 nr. 21/2014 a Consiliului Județean Covasna, DGASPC Covasna a propus modificarea 

strategiei județene.  

În acest sens, s-a elaborat proiectul de hotărâre privind modificarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna pe anii 2014-2020, aprobate prin 
Hotărârea nr. 21/2014 a Consiliului Județean Covasna. Proiectul a fost transmis 
secretariatului Comisiei Județene de Incluziune Socială Covasna, fiind prezentat și avizat 
în ședința din data de 27.06.2017 a comisiei. Modificarea strategiei a fost aprobată în 
ședința din data de 29 iunie 2017 a Consiliului Județean Covasna, prin Hotărârea nr. 
114/2017. 

3. Datorită modificării strategiei, s-a impus modificarea planului anual de acțiune pe anul 
2017. Proiectul a fost transmis Comisiei Județene de Incluziune Socială Covasna spre 
consultare, fiind prezentat în ședința din data de 27.06.2017.  
Modificarea planului de acțiune a fost aprobată în ședința din data de 29 iunie 2017 a 
Consiliului Județean Covasna, prin Hotărârea nr. 115/2017. 

VI. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 
(SCM)  

1.Comisia de monitorizare a activităţii de elaborare, implementare şi dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial (SCM), prin președintele și secretariatul comisiei a 
desfăşurat următoarele activităţi: 

• a întocmit lista obiectivelor DGASPC Covasna pe anul 2017; 
• a elaborat proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial al DGASPC Covasna pe anul 2017; 
• a pregătit ordinea de zi şi materialele care urmau să fie prezentate, înainte de 

ședințele Comisiei de monitorizare . 
• a informat membrii comisiei de monitorizare cu privire la termenele și acțiunile 

cuprinse în Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al 
DGASPC Covasna pe anul 2017.  

• a preluat, colectat şi sintetizat materialele predate de membrii CM (procedurile 
operaţionale aprobate, situaţii anuale şi documentele de mai sus); 

• a ţinut evidenţa actualizată a transmiterii acestor documente, a urmărit  
respectarea termenelor stabilite, şi a făcut demersuri pentru respectarea acestora;  

• a transmis prioritizarea riscurilor semnificative care pot afecta atingerea 
obiectivelor generale ale funcționării DGASPC Covasna, aprobată, șefilor 
serviciilor/subunităților și membrilor CM; 
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 • a centralizat, împreună cu secretarul CM, chestionarele primite de la subunităţi, 

și a întocmit Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării sistemului de 
control intern/managerial la data de 31.12.2016, respectiv situația pe semestrul I 2017 
pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. A transmis 
situația sus amintită și Raportul asupra sistemului de control intern/managerial către 
Consiliul Judeţean Covasna, împreună cu situația și raportul  Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig. 
 

VII. PROIECTE, PROGRAME   
1.În cadrul proiectului de finanțare a obiectivului de investiție ”Reparații capitale și 
extindere Centru de Zi Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc”, în care șeful biroului a fost 
manager de proiect, au fost realizate următoarele: 
A fost finalizată și mobilarea centrului maternal de la etajul imobilului.  
În data de 24.02.2017 doi reprezentanți ai AJPIS Covasna au vizitat imobilul pentru o 
verificare finală a obiectivului de investiție, în prezența managerului de proiect și a șefului 
de centru. 
În urma vizitei a fost întocmit Procesul verbal de închidere a proiectului, înregistrat la 
DGASPC Covasna cu nr.6326/07.03.2017.  
La solicitarea AJPIS Covasna, în data de 08 martie 2017 s-a transmis Raportul final privind 
implementarea proiectului de finanțare a obiectivului de investiție ”Reparații capitale și 
extindere Centru de Zi Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc”, respectiv Raportul financiar 
pentru a fi transmise la ANPIS, respectiv MMJS în vederea închiderii proiectului. 

2. În luna mai a fost aprobat  Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale. Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale, grup vulnerabil ”copii”.  

În conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, pentru axa sus menționată, 
documentația de solicitare a finanțării trebuie să includă planul de închidere a centrului, 
avizat de către ANPDCA. Acesta tebuie elaborat pe un model primit de la ANPDC, 
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 conform Îndrumarului de elaborare a planurilor individuale de închidere a centrelor 

rezidențiale, ambele fiind subrezultate în cadrul proiectului cu titlul ”Elaborarea planului 
de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în 
comunitate”, cod SIPOCA 2, finanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă, implementat de ANPDCA cu consultanță oferită 
de Banca Mondială (BM).  

Conform acestora, o primă etapă în elaborarea planului de închidere este evaluarea 
multidisciplinară a copiilor/tinerilor din centrul de plasament, a familiei acestora, 
respectiv a comunității din care provin aceste familii, realizată de o echipă desemnată în 
acest sens. Evaluarea copiilor/tinerilor s-a realizat din punct de vedere medical, psihologic, 
social, respectiv educațional, în baza unor formulare întocmite de ANPDCA și BM. 
Evaluarea avea ca scop stabilirea nevoilor de noi servicii și activități la nivel de centru, în 
vederea oferirii unor alternative de îngrijire de tip familial beneficiarilor centrului care se 
închide (reintegrare în familie, sprijin prin servicii oferite de centre de zi, construire de 
case familiale, dezvoltarea rețelei de asistență maternală, etc.). 

În urma evaluărilor s-a stabilit care sunt acei copii/tineri care ar putea fi reintegrați în 
familia naturală/extinsă, care sunt serviciile sociale noi care vor trebui asigurate la nivelul 
comunităților, și care sunt  copiii/tinerii care vor fi transferați la alte servicii specializate ale 
Direcției sau în casele de tip familiale construite prin POR. 

Astfel s-a ajuns la concluzia că vor trebui înființate trei case familiale: două în Baraolt și 
unul în Întorsura Buzăului, în care vor fi găzduiți în total 36 copii. În Întorsura Buzăului 
va trebui înființat un  centru de recuperare/reabilitare, de  serviciile căruia vor beneficia 
atât copiii/tinerii din centrul de plasament care se desființează, cât și cei din comunitate. 

În paralel cu evaluarea copiilor a fost realizată și analiza resurselor umane ale centrului, în 
vederea stabilirii nivelului de cunoștinte, competențele și abilitățile angajaților care 
lucrează cu copiii. În urma acestei analize și a discuțiilor cu personalul a reieșit că șase din 
actualii angajați ai centrului ar dori să lucreze în casele nou înființate în Baraolt. 

În urma evaluării mai multor terenuri care au fost propuse, s-a convenit asupra a două 
terenuri în Baraolt, și a unuia în Întorsura Buzăului. În luna octombrie au fost emise 
hotărârile consiliilor locale ale celor două orașe cu privire la aprobarea constituirii 
dreptului de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea DGASPC Covasna, pe terenurile în 
cauză, respectiv darea în administrarea DGASPC Covasna a acestora, pentru o perioadă 
de 30 ani (Întorsura Buzăului), respectiv până la data de 31 decembrie 2029 (Baraolt).  
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 Au fost întocmite notele conceptuale și temele de proiectare pentru cele trei case familiale, 

fiind aprobate de către Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 196/2017. 

În varianta existentă la acea dată, planul a fost transmis în data de 15 decembrie la 
ANPDCA spre consultare. Acesta a fost apreciat ca fiind foarte bun, urmând ca varianta 
finală să fie transmisă înainte de predarea proiectului, spre avizare. 

3. S-a continuat colaborarea cu fundaţia „SERA ROMÂNIA”, Consiliul Judeţean 
Covasna şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, și au continuat lucrările 
de construcție începute în luna noiembrie 2016, în vederea înființării centrului de 
recuperare pentru copilul cu dizabilități din Sf. Gheorghe. 

În data de 6 iulie 2017 s-a depus documentația la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 
privind racordarea și branșamente la utilități a Centrului de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilități. În data de 24.07.2017 s-a emis Certificatul de urbanism nr.321/07.07.2017 prin 
care s-au cerut avize și acorduri privind alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu 
energie electrică, gaze naturale, telefonizare, protecția mediului.  

În cursul lunii septembrie Fundația SERA România, a adus mobilierul necesar funcționării 
centrului de recuperare. Mobilierul este depozitat temporar la Centrul de plasament 
“Borosnyay Kamilla”, pe baza procesului verbal de predare-primire nr.315/2017. 

În prezent lucrările de construcție sunt sistate și vor continua numai după obținerea 
autorizației de construcție pentru branșament apă-canalizare, racordare la rețeaua de 
energie electrică și racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Autorizația de 
construcție pentru aceste lucrări se poate obține numai cu acordul proprietarilor terenului 
din fața imobilului. Această problemă este în curs de rezolvare între Primăria Municipiului 
Sfântu Gheorghe și proprietarii terenului. 

4. La sfârșitul anului 2016, MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea 
de-a 2-a ediție a programului de responsabilitate socială „Permis pentru viitor”, prin 
care erau acoperite costurile obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele 
adiacente) pentru 35 de tineri. 

Programul s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, proveniți din medii 
defavorizate, care doreau să obțină permis de conducere de categoria B, C sau D 
(incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie). 
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 Dintre beneficiarii DGASPC Covasna, două tinere din CP ”Borosnyay Kamilla” au fost 

selectate pentru a participa la program.  

5.  În data de 7 februarie 2017 un inspector din cadrul biroului PPS a participat la 
Consiliul Județean Brașov la sesiunea de informare adresată potențialilor beneficiari al 
apelului de proiect intitulat „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor„.  

Suma alocată pentru acest proiect era de 2.214,68 mil. euro. 

În urma consultării ghidului de proiect, s-a constatat că DGASPC Covasna nu era eligibil 
să depună solicitare de finanțare, deoarece clădirea pentru care s-ar fi cerut finanțare era 
încadrată ca monument istoric. 

Evaluarea proiectului depus în data de 14.11.2016 la Administraţia Fondului pentru Mediu 
cu nr. 132/CV în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult 
„Casa Verde” a continuat în anul 2017. Referitor la cererea de finanţare depusă la 
Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. 132/CV pentru proiectul Completarea 
sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energie solară pentru şapte locaţii 
din cadrul DGASPC Covasna am primit răspuns în data de  03.04.2017.  Conform 
rezultatelor  evaluărilor cererea de finanțare a fost respinsă. Cu privire la motivele de 
respingere a proiectului s-a depus contestație în luna aprilie prin adresa nr. 10159 
/13.04.2017. 

În data de 06.06.2017 pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu s-a publicat lista 
contestațiilor respinse,  printre care s-a aflat și contestația depusă de DGASPC Covasna. 

6. În anul 2017 au continuat lucrările inițiate în noiembrie anul precedent în cadrul 
Comunității de Regiuni pentru Viaţă Asistată (CORAL). În acest scop a fost întreținut un 
dialog activ cu reprezentanta Universității din Tübingen și, de asemenea, cu actorii în 
domeniul asistenței persoanelor vârstnice din județul Covasna. În cursul anului au avut 
loc mai multe întâlniri de lucru între reprezentanții Universității din Tübingen și a 
Consiliului Județean Covasna, reprezentanții ONG-rilor, reprezentanții DGASPC Covasna 
respectiv a Căminului pentru persoane vârstnice „Zathureczky Berta”.  
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 Din discuțiile și reflecţiile ulterioare pe marginea tematicii îmbătrânirii active și sănătoase 

a actorilor prezenți și implicați s-au putut contura necesități care pot constitui obiective ale 
unor proiecte comune viitoare.  

În final, DGASPC Covasna a inițiat, în cazul în care vor exista fonduri, realizarea unui 
sistem de baze de date de servicii sociale și instituții implicate în acordare de servicii 
sociale și consiliere informatizată în vederea ușurării accesului la servicii sociale a 
persoanelor cu diferite probleme sociale. 

7.În luna februarie, la cererea Autorității Naționale Pentru Persoanele cu Dizabilități, 
am colaborat în cadrul proiectului pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap 
locomotor la dispozitive medicale. Prin adresa  2972/28.02.2017 a fost solicitat de la 
servicii necesarul de dispozitive medicale. După centralizarea răspunsurilor prin adresa 
6139/03.03.2017 s-a transmis Autorității Naționale Pentru Persoanele cu Dizabilități 
necesarul de dispozitive identificate la nivelul județului, iar prin adresa Nr. 
6427/07.03.2017 a fost trimis un tabel completat cu datele personale ale persoanelor cu 
dizabilități pentru care s-au solicitat dispozitive, în total 47,  în cadrul proiectului. 

8.Prin adresa Nr. 2964, din 24.02.2017 Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu 
Dizabilități ne-a informat despre proiectul pilot “Asigurarea mobilităţii pentru 
persoanele cu dizabilităţi în România şi Europa”, finanţat de Comisia Europeană, și care 
facilitează accesul la evenimente care se organizează în țară și în alte șapte state membre, 
incluse în proiect: Cipru, Malta, Estonia, Finlanda, Italia, Belgia şi Slovenia.  

9. În luna decembrie 2017 s-a semnat Acordul de Asociere/Parteneriat între Fundația 
SERA România, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și D.G.A.S.P.C. 
Covasna pentru implementarea proiectului “Prevenirea instituționalizării/reintegrării 
în familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială“. Din 
partea Consiliului Județean modelul Acordului de asociere a fost aprobat prin Hotărârea 
nr.208/2017. 

Obiectivul acordului de parteneriat constă în derularea acțiunilor comune în vederea 
ducerii la îndeplinire a proiectului privind identificarea, elaborarea și aplicarea unor 
măsuri pentru cel puțin 50 de copii. Măsurile au ca scop prevenirea instiuționalizării 
copiilor aflați în risc de a fi separați de familie precum și reintegrarea în familie sau 
integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială, 
acordarea serviciilor de planning familial. 
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 Bugetul proiectului este de 100.000 euro în lei, 40.000 euro din partea Consiliului Județean 

Covasna/D.G.A.S.P.C. Covasna, iar 60.000 euro din partea Fundației SERA România. 

Durata acordului este de 18 luni de la momentul semnării lui de părți, cu posibilitate de 
prelungire prin act adițional. 

10. În luna decembrie 2017 a fost semnată Convenția de Asociere între Fundația SERA 
România, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și D.G.A.S.P.C. Covasna cu 
privire la înființarea unei Case de tip familial. Din partea Consiliului Județean modelul 
Convenției de asociere a fost aprobat prin Hotărârea nr.207/2017. 

Obiectul Convenției constă în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare înființării, 
organizării și funcționări unei case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri, pe terenul 
pus la dispoziție de Consiliul Județean Covasna, în valoare de 250.000 euro.  

11. ”United Networks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor 
marginalizate” din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna 

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. 

Proiectul s-a încheiat pe 31 ianuarie 2017. În data de 26 ianuarie 2017 s-a organizat 
conferinţa de închidere a proiectului la Tîrgu Mureş cu scopul de a prezenta rezultatele. 

La conferinţă au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai ministerelor de resort, 
reprezentanţi ai direcţiilor judeţene cu responsabilităţi în domeniu (DGASPC, AJOFM, 
AJPIS, ISJ, DSP), reprezentanţii a celor 21 de autorităţi publice locale implicate în proiect 
din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, specialişti în domeniu din partea autorităţilor 
publice, din sfera organizaţiilor non-guvernamentale şi academice, precum şi alte 
persoane active în domeniul promovării incluziunii sociale. 
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 La conferinţa au fost prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului, 

urmat de prezentarea metodologiei proiectului de manager de proiect şi manager de 
proces a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - Zona Metropolitană Cluj. 

După partea de teorie echipele de intervenţie locală şi coordonatori judeţene au prezentat 
procesul intervenţiilor locale prin exemple şi experienţele lor. Cele trei echipe au descris 
procesele, conexiunile între diferite nivele (nivelul local, judeţean şi regional) în cadrul 
unui discurs panel moderat. 

Concluzia principală a conferinţei este că munca nu se termină cu încheierea proiectului ci 
se transformă şi se deschide un capitol nou în cooperare între Caritas Alba Iulia şi 
autorităţile locale şi judeţene.  

În cadrul proiectului s-au editat două Manuale de bune practici.  

În primul an de postimplementare toate activitățile au fost organizate, respectiv s-au ținut 
4 rețele județene operaționale (au fost întocmite  minute de ședință) și un forum reginal. 
Raportările s-au făcut trimestrial către Caritas – Aistență socială.  
Echipa de implementare a Proiectului ”United Networks” a depus un proiect pentru 
replicarea activității din proiectul inițial, care a primit finanțare din data de 01 octombrie 
2017 pe o perioadă de un an.  

Acțiunile propuse în următoarea perioadă se vor desfășura sub egida protecției şi 
bunăstării copiilor și tinerilor.   
Pentru autoritățile locale interesate de a participa la rețelele județene operaționale 
proiectul oferă următoarele: 

• Posibilitate și sprijin pentru rezolvarea problemelor sociale și dezvoltare de relații 
valoroase prin participare la forumuri, rețele operaționale.   

• Posibilități de a participa la cursuri pentru reprezentații și angajații autorităților 
locale. În anul care urmează vom organiza 2 cursuri (de câte 2 zile), la care sunt 
așteptați reprezentanții și specialiștii autorităților locale.  

• În procesul de incluziune socială a comunităților marginalizate au un rol 
semnificativ specialiștii (referenți sociali, mediatori, cadre didactice etc.) care 
lucrează zi de zi cu membrii comunității defavorizate.  Experiența ne arată că acești 
specialiști au posibilități limitate de a participa la cursuri de formare practice, la 
platforme care să le ofere sprijin profesional. Prin activitățile noastre urmărim să 
oferim sprijin profesional şi oportunităţi de dezvoltare acestor profesioniști. 
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  Totodată va fi o intervenție intr-o nouă localitate și anume în comuna Zăbala din luna 

ianuarie 2018 

12. Proiectul ” GENKAPOCS” 

Obiectul proiectului era organizarea unor activități socio-educative, culturale și umanitare 
la care să participe beneficiarii ambelor instituții; (6 beneficiari al instituţiilor din cadrul 
DGASPC şi 6-7 beneficiari din cadrul Căminului Zathureczky Berta de 2 ori pe săptămână/ 
2 ore) prin implementarea Proiectului ”GENKAPOCS”; 

Scopul proiectului a fost  aceea de a sensibiliza societatea, de a sprijini socializarea copiilor 
din sistemul de protecție, creșterea numărului participanţilor activi la viaţa publică, iar 
implicit creşterea numărului persoanelor care se implică în mod  activ în munca 
autorității publice locale; atragerea de noi capacităţi de resurse umane pentru efectuarea 
unor activităţi comunitare și încurajarea voluntariatului; implicarea persoanelor vârstnice 
în diferite acțiuni, deschiderea noilor perspective în activităţile organizate pentru persoane 
vârstnice (ex. socializare, ajutor aduse copiilor din sistem de protecţie, evitarea senzaţiei 
de inutilitate.) 

Închiderea proiectului a fost la sfârșitul lunii martie, când fiecare persoană implicată a 
putut să concluzioneze care a fost rezultatul proiectului pentru ea însuși sau instituție, 
eveniment care a fost marcat printr-o întâlnire plăcută între toți beneficirii al acestui 
proiect. 

13. „Programului  de colaborare cu  organizaţii  neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului  Covasna, în anul 2017”  

Consiliul Județean Covasna prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Covasna acordă anual finanțare nerambursabilă din fonduri publice ONG -rilor 
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. 60/29.03.2017, respectiv nr. 70/ 12.04.2017 a fost publicat 
în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 72 din 14.04.2017. 
S-au depus în total 13 proiecte de către 8 asociații și fundații pentru următoarele: 
- 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 300.000 lei, 
- asigurarea funcţionării serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu în valoare de 
500.000 lei. 
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 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 16 mai 2017. În data de 24 mai 
2017 a fost organizat conferința de presă în acest sens. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea asociaţiei/ 
fundaţiei 

Serviciul prestat 
Finanţarea 

acordată în lei 

1. 
 

Fundaţia Creştină 
Diakonia 
 
 

Îngrijire socio-medicală la domiciliu 203.000 
Centru de zi pentru tineri cu handicap 63.000 
Total         266.000 

3. Caritas  Îngrijire socio-medicală la domiciliu 220.000 
Centru de zi pentru copii romi 39.000 
Servicii complexe 48.000 
Total: 307.000 

4. Asociatia PRO NOBIS Centru de zi pentru copii defavorizati  
Comuna Belin 

39.000 
 

5. Asociatia Casa Laura-
Laura haz 

Centru de zi pentru copii cu handicap 45.000 

6. Fundaţia “Izabella” Îngrijire socio-medicală la domiciliu 22.000 
7. Crucea Roşie Servicii de îngrijire la domiciliu 55.000 
8. Fundaţia Sf. Francisc - 

Deva 
Centru de Zi Boldog AporVilmos - 
Covasna 

15.000 

Centru de Zi Szt. Rita - Estelnic 18.000 
Centru de Zi 
P.Bartok Albert - Sânzieni 

15.000 

Centru de zi – Szent Piroska - Bixad 18.000 
TOTAL 66.000 

 TOTAL:  800.000 
 
În luna noiembrie și decembrie s-au făcut vizite de monitorizare la toate cele 8 ONG, în 
urma căruia au fost întocmite rapoarte de vizite la fiecare servici monitorizat. 
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 VIII. ALTE ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN ANUL 2017 

 1. Relaţii interinstituţionale 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, direcţia a colaborat cu instituţiile implicate 
în protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv în asistenţă socială, atât la nivel 
județean cât și la nivel național, internațional. 
 
Consilii locale 
În cursul anului Direcția a oferit consiliere şi sprijin pentru secretarii şi referenţii 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 
protecțiesocială de pe raza administrativ teritorială. 

A existat o colaborare permanentă cu 7 primării (Brețcu, Comandău, Boroșneu Mare, 
Hăghig, Vâlcele, Zăbala, Ojdula), în cadrul proiectului „United Networks”. 

Instituții publice 
În baza parteneriatului existent între ANPDCA și Administrația Națională a 
Penitenciarelor este în curs de implementare proiectul prin care se dorește asigurarea  
menținerii relațiilor personale între copiii aflați în sistemul de protecție specială și 
părinții/reprezentanții legali ai acestora aflați în detenție. Acesta se realizează prin 
intermediul mediului on-line. 

În cadrul acestui proiect până la sfărșitul anului  2017, Direcția a colaborat cu 2 
penitenciare, respectiv din Arad și Miercurea Ciuc, respectiv cu CP6 Olteni, CF Ilieni, CF 
Lunga, servicii unde sunt plasați  copiii persoanei deprivate de libertate care dorește să 
țină legătura cu copiii lui. 

În anul 2017, am lucrat pe baza a 32 de convenții de colaborare cu diferite instituții, și 
anume: 

 
NR. 
CRT. 

INSTITUŢIA OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Inspectoratul de Poliţie al Acţionarea cu operativitate în cazurile 
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 Judeţului Covasna referitoare la minori dispăruţi în împrejurări 

suspecte 
2.  Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Covasna – 
Serviciul de Investigaţii 
Criminale - ASP 

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

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

4.  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 
 

5.  Casa de Asigurări de 
Sănătate Covasna 

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

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

7.  Agenţia judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Covasna 

Facilitarea accesului tinerilor la programele şi 
cursurile de formare profesională, informarea şi 
consilierea acestora în legătură cu posibilitatea 
de angajare, precum şi orientarea profesională. 
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor cu 
dizabilități. 

8.  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 

9.  Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Covasna 

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

10.  Agenţia Judeţeană pentru 
Prestaţii Sociale (AJPIS) 

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

11.  Liceul Teoretic „Székely 
Mikó” 

Antrenarea elevilor școlii în acțiuni de caritate 
și de socializare efectuate în folosul copiilor 
instituționalizați. 
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 12.  ANPDC-FOCUS-

DGASPC Covasna 
Prevenirea şi soluţionarea cazurilor referitoare 
la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi 
în pornografie pe internet 

13.  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. 

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

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

15.  Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor  
Vârstnice (MMJS) 
Centrul de Resurse 
Juridice 

Cooperare pentru promovarea, protejarea și 
monitorizarea implementării Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

16.  Ministerul Afacerilor 
Interne 
Direcția pentru Evidența 
Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de 
Date 

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

17.  Spitalul Județean de 
Urgență ”Dr.Fogolyan 
Kristof” Sf.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. 

18.  Școala Gimnazială 
Specială Sf.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. 

19.  Liceul Tehnologic ”Baroti 
Szabo David”- Baraolt 

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

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

21.  Școala Gimnazială ”Gaal 
Mozes” Barolt 

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

22.  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 

23.  Ministerul Justiției – 
Administrația Națională a 
Penitenciarilor-  
Centrul de Reeducare 
Buziaș 

Asigurarea cadrului general de colaborare 
referitor la respectarea drepturilor copiilor care 
execută o pedeapsă privativă de libertate. 

24.  DAC Sf.Gheorghe Asigurarea dezvoltării unei rețele de suport 
profesional cu instituții publice în domeniul 
promovării drepturilor copilului în Creșa cu program 
de lucru zilnic din subordinea DAC Sf.Gheorghe 

25.  Spitalulul Municipal 
Tg.Secuiesc 

Colaborare conf. HG nr.1103/2014 

26.  Spitalul de Recuperare 
Cardiovasculară ”Dr. 
Benedek Geza” 

Colaborare conf. HG nr.1103/2014 

27.  Căminul ”Zathurecky Berta” 
Otthon 

Implementarea proiectului ”Genkapocs” 

28.  Colegiul Național ”Mihai 
Viteazul” Sf. Gheorghe 

Proiectul educațional ”Suntem prietenii tăi” 

29.  Școala Gimnazială ”Gelei 
Jozsef” Arcuș 

Colaborare cu Centrul de Reabilitare pentru Copii cu 
Tulburări de Spectru Autist/Deficiențe Senzoriale 
Sf.Gheorghe 

30.  Agenția Națională Antidrog Colaborare privind activități prevăzute de Strategia 
Națională Antidrog 

31.  Autoritatea Națională pentru 
Persoane cu Dizabilități 

1.Convenție pentru eliberarea Cardului european de 
dizabilitate 
 
 
 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
7

3
 2.Convenție pentru realizarea și actualizarea 

registrului electronic central privind persoanele cu 
handicap 

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

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

 
ONG-uri 
• evidenţa Convenţiilor de colaborare cu diferite ONG-uri: 
   

NR. 
CRT. 

ONG OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Asociaţia „Szentkereszty 
Stephanie” 

Asigurarea unui spaţiu de locuit complet mobilat 
pentru 5 copii instituţionalizaţi – Tg. Secuiesc, str. 
Margaretei nr.10 
 
 
Darea de folosinţă gratuită a unui imobil pe perioadă 
de 30 de ani în localitatea Baraolt pt. Casă Familială 

2.  Asociaţia de Binefacere 
”Sfânta Iustina” 

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

3.  Serviciul de Ajutor Maltez 
din România 

Darea în administrare şi folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 10 ani a unui imobil pentru CF nr.1 
Sf.Gheorghe 

4.  Fundația RomanianAngel 
Appeal – MMFPS-DGASPC 
Covasna 

Implementarea activitătii de organizare/înființare a 
unui centru de consiliere și asistență specializată 
pentru integrarea socială și profesională a personelor 
diagnosticate cu tulburare de spectru autist și 
aparținătorii acestora 

5.  Fundația Sf. Francisc 1.Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în regim 
de centru de zi în Centrul de Zi Boldog Apor Vilmos 
– Covasna 
2. 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 
3. Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în regim 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
7

4
 de centru de zi: Centrul de zi ”Szt.Piroska” - Bixad 

6.  Caritas – Alba Iulia – 
Asistență Socială 

Colaborare conf. Legii nr.197/2012 

7.  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. 

8.  Fundația Prieteni pentru Tine Colaborarea părților pentru integrarea socio-
profesională a tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție de tip rezidențial 

9.  Asociația pentru Protecția 
Familiei ”Eletfa” 

Oferirea unui program complex de terapie prin artă a 
beneficiarilor din Centrul de reabilitare ”Szekely-
Potsa” și Centrul pentru copiii cu elemente de 
autism 

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

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

12.  Asociația ”Casa Laura-Laura 
Haz” 

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

13.  Asociația Kindernest Promovarea și protecția drepturilor 
copilului/tinerilor, cu referire în special la protecția 
copiilor/tinerilor din serviciile de tip rezidențial, 
beneficiari fiind copiii/tinerii instituționalizați în 
Asociație și în serviciile aflate în subordinea 
DGASPC Covasna. 

14.  Asociația Creștină ”Manna” Desfășurarea unor activități creative pentru 
beneficiarii Centrului de Plasament ”Borosnyay 
Kamilla”. 

15.  Asociația Lumina Implementarea proiectului ”Îngrijiri paliative-măsuri 
integrate pentru incluziune socială” 

16.  Asociația Aradul Prosperă Sprijinirea tinerilor care sunt externați din centrele 
de plasament pentru integrarea lor socio-prof. 

17.  DEICHMANN 
Comercializare Încălțăminte 
SRL 

Îmbunătățirea condițiilor privind desfășurarea în aer 
liber a copiilor din Centru de Zi și centru Maternal 
din Sf.Gheorghe, jud.Covasna 

18.  Fundația Motivation 
Romania 

Programe destinate copiilor și persoanelor adulte cu 
dizabilități 
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 19.  Fundația Creștină Diakonia Sensibilizarea societății cu privire la situația 

copiillor cu risc de excludere socială și de a sprijini 
socializarea copiilor din sistemul de protecție, 
respectiv a celor aflați la nevoie. 

2. Evenimente, acţiuni organizate de Direcție și de serviciile subordonate 
- În data de 21 martie 2017 a fost sărbătorită Ziua Mondială a Sindromului Down – 

organizat de CRCH Szekely Potsa, Chilieni. 

- În luna aprilie a fost organizat Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. 

- Centrele de reabilitare aparținând CRCH Szekely Potsa, Chilieni în parteneriat cu 
Grădinița Hófehérke din Sf. Gheorghe și Școala generală din Arcuș au  participă la 
diferite activități în cadrul programului Strategia Națională de Acțiune Comunitară. 

- Pe 26 mai 2017 a avut loc comemorarea Baronesei Szentekereszty Stephanie, acest 
eveniment se organizează anual de către Asociația Szentekereszty Stephanie în 
parteneriat cu Centrul de coordonare Tg. Secuiesc. Evenimentul a cuprins slujba 
religioasă, cuvântări cu tema de sensibilizare socială, prânz comun, beneficiarii 
centrului au participat la toate programele, au participat și în programul cultural 
prin cântece . 

- În luna 28 mai 2017, Asociația Pro Adopt a organizat la „Benedek mező”, Ziua 
Adopției, la care au participat, în afară de copii adoptați și familiile lor, specialiști 
din cadrul DGASPC Covasna și invitați din cadrul DGASPC Harghita și Brașov. 

- Activități de socializare a beneficiariilor – persoane cu dizabilități. În parteneriat cu 
Asociația Szentkereszty Stephanie au fost organizate acțiuni care să conducă la 
acceptarea persoanelor cu dizabilitîți de către comunitate. Beneficiarii au participat 
la Zilele orașului.  

- Pe 23 iunie 2017, DGASPC Covasna a organizat a XIV-ea ediţie a Zilei Asistentului 
Maternal Profesionist. Evenimentul a avut loc în comina Barcani și a fost organizat 
de în colaborare cu primaria Barcani . La acest eveniment au participat peste 93 de 
persoane, AMP cu familiile lor și cu copiii aflați în plasament.  

- În anul 2017 a aparut încă un număr a revistei ,,RÓLUNK – ÉRTÜK / DESPRE NOI-
PENTRU EI. 
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 - Pe data de 18 octombrie 2017 sa organizat o conferință cu prilejul aniversării a 20 de 

ani de la înființarea direcției – ”20 de ani Despre Noi-Pentru Ei”. La eveniment au 
participat colegi, conducători de instituții, invitați din străinătate, în total peste 150 
de persoane. 

- În data de 8 decembrie 2017 a avut loc a X-a expoziţie anuală de Crăciun. În cadrul 
expoziţiei au fost expuse lucrările copiilor care frecventează Centrul de Reabilitare 
pentru copii cu handicap Székely-Potsa din Chilieni, lucrări realizate cu ajutorul 
educatorilor de specialitate şi a copiilor din mai multe grădinţe şi şcoli de masă din 
judeţ. 

- În zilele de 14-15 decembrie a avut loc cea de a XIII-a ediţie a expoziţiei intitulate 
AUT-EXPO, organizat de către Centrul de recuperare pentru copii cu elemente de 
autism. 

3.Organizarea taberelor, concursuri 
 

- Tabăra la Pădureni- în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Covasna, 112 de copiii au participat la tabere, din centre rezidențiale și asistență 
maternală în două serii în luna iulie. 

- Tabere, excursii - în cursul anului fiecărui copil sa asigurat participarea la cel puțin 
o tabără și două excursii. Au fost organizate excursii și tabere la Șugaș Băi, Reci, 
Csipkes din Zăbala, Cetatea IKA din Cernat, la tabăra din Cernat – tabere tematice, 
la Grădina Zoologică din Brașov, la Costinești etc. 

- Schimb de tabere între copii/tinerii din Centrul de Plasament Nr.6 Olteni și 
copii/tineri din județul Bekes (Ungaria) organizat la Gyula în perioada 14- 20 
august 2017, au participat 7 copii. 

- Mini- fotbal ”Cupa centrelor de plasament” - Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Covasna împreună cu Centrul  de Plasament 
”Borosnyay Kamilla” din Tg.Secuiesc în parteneriat cu Primăria municipiului 
Tg.Secuiesc, a organizat campionatul de mini-fotbal ”Cupa centrelor de 
plasament” la care au fost invitați echipe de la DGASPC Harghita și Mureș alături 
de echipele noastre din cele 2 centre de plasament din Tg. Secuiesc, respectiv 
Olteni. Campionatul s-a desfășurat în Sala Polivalentă a municipiului Tg.Secuiesc . 
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 - Participarea la XVI-lea întâlnire internațională pentru sporturi de iarnă ”Cupa 

Medves” organizată la Salgobanya- Ungaria – perioada 21-24 februarie 2017, la care 
au participat 5 copiii din Olteni și un educator. 
 

- Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați organizat de DGASPC 
Brașov la Cetatea din Făgăraș în data de 24 iunie 2017 

- La acest eveniment au participat  3 beneficiare din Casa Familială Mereni, cu 
cântece populare 

- Un grup de 8 copiii din Centrul de Plasament ”Borosnyay Kamilla” cu 
dansuri și jocuri populare 

- Festivalul Concurs Național ”Starurile Transilvănene” 
- A fost organizat de Federația Artă, Muzică și Sport și Federația Star Music Romania. 
- Din cadrul Direcției a participat Szávuly Balázs – Casa Familială Nr. 1 Sf.Gheorghe 

la secțiunea cântece, acompaniat pe instrument muzical (chitară) câștigând locul I și 
Premiul de popularitate. 

4. Mass media 
- articole apărute în ziarele locale și interviuri acordate: 45 
- 2 conferinţe de presă 
- emisiuni radio: 2 

5. Ședinţe şi întâlniri de lucru 
- au avut loc 51 şedinţe de lucru  
- au fost organizate 4 şedinţe ale Colegiului Director   
- 4 ședințe ale Comisiei de securitate și sănătate în muncă 
- 4 întălniri de lucru cu reprezentanții spitalelor, poliției, și a serviciilor de asistență 

socială pe tema părăsirii copiilor în maternități 
- ședințe cu ONG-uri, în vederea pregătirii, implementării proiectelor. 

6. Petiţii, acces la informaţii de interes public, program cu publicul 
- în  anul 2017 au fost  înregistrate 11 petiţii ; 
- informaţiile de interes public au fost afişate, au fost solicitate 5 informații de interes 

public la care s-a răspuns în termen legal. 
- s-a întocmit programul conform Hotărârii nr.1487/2005 pentru relaţii cu publicul; 
- s-a întocmit programul pentru Telefonul Copilului 
- s-au înscris 26 persoane în audiență: 

- 21 persoane la director general Vass Maria și au venit 18 în audiență 
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 - 4 persoane la director general adjunct Szasz Katalin Melinda 

- 1 persoană la Korodi Attila – șeful serviciului ASA. 

7. Relatii externe 
Pe parcursul anului 2017 Direcția a vut o colaborare bună cu partenerii din străinătate. 
Personalul cât și beneficiarii au participat la conferințe, schimburi de experiențe, 
concursuri, excursii. 

- Participarea la a XVI-ea întâlnire internațională pentru sporturi de iarnă ”Cupa 
Medves” organizată la Salgóbánya- Ungaria – perioada 21-24 februarie 2017, la care 
au participat 5 copii din CP nr.6 Olteni și un educator. 

- Participarea D-nei Fehér Gabriella la o sesiune de instruire pe tema ”Combaterea 
excluziunii sociale și economice și a discriminării persoanelor aparținând 
grupurilor vulnerabile” organizat de FRDS în perioada 31.03-06.04.2017 la 
Strasbourg. 

- Participarea unui număr de 9 specialiști din cadrul diferitelor servicii la un curs de 
formare pe tema ”Teorii și practici actuale pentru intervenții timpurii centrate pe 
familii” organizat la Agárd-Ungaria în perioada 26-30 aprilie 2017. 

- Participarea d-nei Bálint Olga- șeful Centrului de coordonare Targu Secuiesc la curs 
de formare profesională organizat la Maassluis- Olanda în perioada 05-08.06.2017.  
D-na Bálint a cunoscut metode noi de reintegrare la locul de muncă a persoanelor 
cu dizabilități în ateliere ergoterapeutice. 

- Participarea câștigătorilor la decernarea premiilor în cadrul Concursului 
Internațional de Fotocolaj  ”Trecut, present, viitor – Viața mea în 3 fotografii” 
organizat de Direcția Generală pentru Protecția Copilului Ungaria. Decernarea 
premiilor, a avut  loc în data de 15 iunie 2017 la Budapesta. Un premiu de locul III a 
fost câștigată de către beneficiara noastră Dima Éva din Centrul de Plasament 
”Borosnyay Kamilla” și premiul de popularitate de către Karácsony Levente din 
Casa Familială nr.2 Sf.Gheorghe. 

- Participarea a unui nr. de 11 copii la Perelinajul Medjugore (Bosnia – Hețegovina) în 
cadrul Proiectului ”Dăruiește speranță” (CF nr.1, 2, 3 Sf. Gheorghe) 
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 - Participarea unei persoane la cea de a XI-a Conferință Internațională a Asistenților 

Maternali organizată la Siófok-Ungaria în perioada 27-30 iunie 2017 de către 
Uniunea Copiilor și Tinerilor Maghiari. 

- Participarea a 7 copii din Centrul de Plasament nr.6 Olteni la cea dea XVIII- ea ediție 
a Taberei pentru protecția mediului organizată la Tiszalok- Ungaria în perioada 10-
15 iulie 2017 organizat de Centrul de educație pentru Protecția Mediului Somos. 

- Participarea a 7 copii din Centrul de Plasament nr.6 Olteni la tabăra de schimb 
organizată anual în județul Bekes, în perioada 14-20 august 2017. 

- Participarea la Conferința privind protecția copilului din Bazinul Carpatic – 
”Protecția copilului în ultimii 20 de ani”, organizată în perioada  29-30 august 2017 
la Szekesfehervar – Ungaria de către Ministerului Resurselor Umane – Direcția 
Generală de Protecția Copilului din Ungaria.  

- Participarea la un schimb de experiență la Kecskemét – Ungaria, organizat în 
perioada 20-22 septembrie 2017 de către Institutul de Metodologie Psihopedagogică 
pentru personalul centrului de Reabilitare ”Szekely-Potsa” Chilieni. 

8.Monitorizarea şi evidenţa informatizată 
În anul 2017 sa 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 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 1478 de modificări sau introducere inițială în programul 
CMTIS. 
 
9.Furnizare date şi situaţii statistice 
Biroul monitorizare în cursul anului 2017 a furnizat diferite date angajaţilor şi serviciilor 
din cadrul DGASPC Covasna, precum şi altor instituţii, la solicitarea acestora.  

� DGASPC-uri: 25 
� ONG-uri: 20 
� AJPIS: 5 
� ANPD: 5 
� ANPDCA: 6 (+12 rapoarte lunare/ 4 trimestriale) 
� Consilii Județene: 2  
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 � Consilii locale: 66 

� Alte instituții: 20 
� Note interne: 10 
� Centre de coordonare și CP (circulare): 16 (fără tabere) și riscuri  
� Adeverințe pentru beneficiari: 26 
Total: 201 răspunsuri și solicitări de date/informații, adeverințe în cursul anului 2017. 
 

10.Pregătirea rapoartelor, situaţiilor, evidenţelor 
În anul 2017 au fost întocmite următoarele rapoarte lunare şi trimestriale, evidenţe 
solicitate de către diverse instituţii: 
Rapoarte lunare: 84 de rapoarte lunare pe anul 2017. 
Rapoarte trimestriale: 28 rapoarte trimestriale pe anul 2017. 
Raport semestrial 2 rapoarte pe anul 2017. 
Numărul total al rapoartelor lunare, trimestriale respectiv semestriale pe  anul 2017: 114. 

 
X. ACTIVITATEA ECONOMICĂ-TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ - RESURSE 

UMANE 
 

Pentru DGASPC Covasna, pentru anul 2017, au fost aprobate credite bugetare: 
• inițiale în suma de        47.516.880 lei, 
• definitive în suma de   56.397.380 lei, din care: 

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și  a centrelor de asistență a 
persoanelor cu handicap: 

                          -lei- 

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate  

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 35.433.300 

Cheltuieli de personal 21.150.000 

Bunuri si servicii 13.483.300 

Altecheltuieli, din care 800.000 

Asociatii si fundatii 800.000 

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 421.000 

Cheltuieli de capital 421.000 

TOTAL  credite din care : 35.854.300 

- finanțat din bugetul de stat, prin bugetul 
județului : 

20.602.000 

- finanțat din bugetul local judetean : 15.246.000 
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 - finanțat din sponsorizări : 6.300 

 

Drepturi persoane cu handicap :   
                                                                                                                                                           -lei-                                                                                                                              

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate  

Bunuri si servicii 188.000 

Cheltuieli cu ajutoarele sociale  20.346.000 

TOTAL  credite din care : 20.534.000 

- finanțat din  bugetul de stat : 20.534.000 

 
Sume din proiecte cu finanțare din FEN: 

- Cheltuieli materiale :                               7.360 lei- sumă rămasă din  
programul Gruntwig                        

- Cheltuilei de personal + materiale :                           1.720 lei- proiect SEE PEH 100 
- Total credite :         ___                            9.080 lei din care : 

 
- finanțat din excedentul anilor precedenți                7.460 lei 
- cofinanțare publică în cadrul mecanismului SEE      260 lei  
- prefinanțare – Mecanismul financiar SEE                 1.360 lei 

            

Plăţile efectuate  în anul 2017 sunt în suma totală de 48.609.727 lei, din care : 
Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență a 
persoanelor cu handicap: 
                                                                                                                                     -lei- 

Denumire indicator 
Plăți 

efectuate  

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 27.821.552 

Cheltuieli de personal 20.832.565 

Bunuri si servicii 6.207.625 

Alte cheltuieli, din care 782.223 

Asociatii si fundatii 782.223 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -861 

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 275.689 

Cheltuieli de capital 275.689 

TOTAL  : 28.097.241 
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 Drepturi persoane cu handicap : 

                                                                                                                                                              -lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate  

Bunuri si servicii 183.331 

Cheltuieli cu ajutoarele sociale  20.320.091 

TOTAL   : 20.503.422 

 
Sume din proiecte cu finanțare din FEN: 

- Cheltuieli materiale :                                7.348 lei 
- Cheltuilei de personal + materiale :                            1.716 lei- proiect SEE PEH 100 
- Total plăți efectuate:                                9.064 lei 

 
Sponzorizări în natură : 169.642 lei 
 
SERVICIUL ECONOMIC, FINANȚE, CONTABILITATE  
În cursul anului 2017, 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.  



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
8

3
 - 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 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 subunitățile; 
- 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 sursa D - FEN. 
6. Situaţii financiare 

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

- Începând cu luna august, au fost depuse situații financiare lunare/trimestriale în 
Sistemul național de raportare Forexebug al Ministerului Finanțelor Publice. 

7. Execuţia bugetară 
- Lunar s-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna, Serviciul Buget 

Finanţe Contabilitate, cereri de deschidere credite bugetare şi s-au întocmit 
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 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; 

- Începând cu luna august, au fost depuse situații financiare lunare/trimestriale în 
Sistemul național de raportare Forexebug al Ministerului Finanțelor Publice 

9. Drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap 
- Conform centralizatoarelor primite de la ASA, s-a înregistrat în contabilitate și  s-a 

efectuat plata, prin Trezorerie, a drepturilor reprezentând indemnizaţii şi buget 
complementar pentru persoane cu handicap; 

- S-a urmărit evidenţa reordonanţărilor reprezentând sumele reordonanţate pentru 
persoanele 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 dobânzile conform contractelor încheiate; 

- S-a întocmit lunar şi s-a înaintat la AJPIS Covasna Contul de Execuţie bugetară pentru 
deschiderile de credite, respectiv plăţile efectuate, aferente drepturilor persoanelor 
cu handicap şi a taxelor poştale pentru transmiterea drepturilor; 

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

privind drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap - N6. 
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-a verificat lunar concordanţa dintre plăţile efectuate la bugetul de stat şi bugetele 
asigurărilor sociale cu declaraţiile depuse, concordanţa sumelor s–a confruntat şi cu 
adresele de înştiinţare privind stingerea creanţelor trimise de către ANAF; 

- 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 casarea acestora, respectiv înregistrarea lor corecta în contabilitate. 

12. Alte activități    
- S-au întocmit diferite situații statistice solicitate de către Consiliul Județean 

Covasna, AJPIS Covasna, Direcția Județeană de Statistică, ANPD, conducerea 
unității, etc., precum și arhivarea actelor contabile. 

 
COMPARTIMENT TEHNIC, PATRIMONIU, ACHIZIŢII PUBLICE   
Activităţi desfăşurate în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017: 

- determinarea valorii estimative maximă  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, (fişa de date a 

achiziţiei, caiete de sarcini, clauzele contractuale, stabilirea cerinţelor de calificare 
referitoare la situaţia economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau 
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 profesională; 

- anunţuri /invitaţia de participare  la procedură;invitaţii de participare în SEAP; 
- răspunsurile la solicitările de clarificări şi primirea  contestaţiei; organizarea  

primirii ofertelor; procesele  verbale  de deschidere a ofertelor ; 
- documentele  de aprobare a hotărârii comisiei (hotărâri de atribuire); 
- comunicările către ofertanţi a rezultatelor  aplicării procedurilor; 
- cumpărări directe prin 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; 
- activităţii de îndrumare a subunităţilor cu scopul derulării corecte a contractelor; 
- urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii, reparaţii curente, respectiv 

de investiţii, decontarea acestora; 
- evidenţa contractelor de furnizare/servicii/lucrări;  lichidarea cheltuielilor, vizarea 

pentru bun de plată a  facturilor;  
- evidența și evaluarea patrimoniului. 

 
Încheierea contractelor noi pentru 2017 după cum urmează: 
 
1. Contracte de furnizare atribuite pe bază de cerere de ofertă desfăşurate prin mijloace 

electronice  SEAP: 5 contracte. 
                  
2.  Contracte de furnizare atribuite prin achiziţie directă: 5 contracte . 
 
3. Contracte de lucrări RC atribuite prin achiziţie directă: 3 contracte. 

3.1 Lucrări de reparaţii curente la construcţii şi instalaţii executate la unităţi DGASPC 
Covasna în anul 2017 – 29 de subunități în valoare totală de 457.675,86 Lei 
 
4.  Investiţii pe anul 2017, total cheltuieli 275.689,02 lei din care: 
 
A. Lucrări în continuare, total cheltuieli 3.710,01 lei din care: 

- Amenajare curte în incinta CSC Tg.Secuiesc str.Ady Endre  , etapa II total cheltuieli 
-3.710,01 lei din care : 
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 • dif.de preț la comision 0,5% 813,05 lei (OP 937/03.05.2017) 

• prest.servicii diriginte șantier 2.896,96 lei (OP 1032/09.05.2017) 
 
B. Lucrări noi : 0 
 
C. Alte cheltuieli de investiții: total 271.979,01 lei din care: 
 

- Dotări independente, total cheltuieli 271.979,01 lei din care: 
 

• autoturisme -81.169,70 lei 
• elevator pentru persoane cu dizibalitatii pentru ingrijire si igiena -2 buc-CIA Tg. 
Secuiesc,CF.-7.800,00 lei 
• teste psihologice – 15.808,00 lei 
• distrugator hartie profesional-2 buc – 5.435,18 lei 
• instalatii de detectare ,semnalizare si avertizare – 56.421,50 lei 
• centrala termica pe lemne - 55-75 KW-CF Cernat - CF Tinoasa 35 KW – 10.788,16 
lei 
• imprimanta multifunctionala -2 buc – 14.191,94 lei 
• boiler 500 L – 3.635,45 lei 
• instalații de paratrăsnet la CSC SFANTU GHEORGHE – 18.474,90 lei 
• instalații de detectare ,semnalizare și avertizare inclusiv montaj  la Arhiva – 
20.580,00 lei 
• licente informatice(Microsoft Windows 10)  - 37.674,18 lei 

 
5.  Cumpărări directe atribuite prin SEAP : 25 contracte. 
 
6.  Alte contracte de furnizare şi de servicii, contracte pentru activităţi relevante, 
atribuite prin achiziţie : 98 contracte. 
 
 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI  SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

În urma controalelor  efectuate de către  inspectorii ISU la subunităţiile aparţinătoare în 
perioada 15.02.2017-09.03.2017, 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. 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
8

8
 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 ; 

Organizarea controlului medical periodic la sediul instituției pentru angajați. 

Organizarea exercițiului de alarmare-evacuare-intervenție la sediul direcției. 

Obținerea avizului de securitate la incendiu pentru ”Instalație de detectare , Semnalizare și 
Avertizare Incendiu” pentru 4 subunității( C.P. 6 Olteni, CSC Baraolt, CSC Tg Secuiesc, 
Centru de plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc; 

Obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Casa Familială Lunga; 

Întocmirea și transmiterea  documentației pentru obținerea autorizației de securitate la 
incendiula CSC Baraolt, CP 6 Olteni respectiv Centrul de plasament ”Borosnyay Kamilla” 
Tg. Secuiesc; 

Pregătirea şi încheierea contractului 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; 

Întocmirea proceselor verbale a şedinţelor comitetului de securitate şi sănătate în muncă; 

Verificarea efectuării instructajelor în domeniul  SSM şi SU la unităţile aparţinătoare  
DGASPC Covasna; 

Evidenţa evaluării periodice a personalului DGASPC Covasna efectuate de către S.C. Pro 
Vitam S.R.L. Sf. Gheorghe respectiv Cabinet de Psihologie – Zoor Richard și Asociații Sf. 
Gheorghe . 

În cursul anului am avut  14 înștiințări de la salariate gravide și conform O.U.G. 96/2003, 
toate documentele depuse au fost transmise la ITM Covasna,  S.C. Pro Vitam S.R.L. Sf. 
Gheorghe respectiv la Centrul de Diagnostic Rapid S.A. Brașov(Medlife)dintre care 2 au 
fost cu risc maternal și a primit  concediu de risc maternal pe o perioadă de 120 zile ; 
 
 SERVICIULUI ADMINISTRATIV  
Serviciul administrativ conform organigramei și statului de funcții are în componență 8 



[Type text] 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro  

 
 

P
a

g
e
8

9
 posturi, din care sunt ocupate 7 posturi. In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017   activitatea 

serviciului se prezintă în felul următor : 
- planificarea lucrărilor de reparații capitale si curente conform necesităților si 

urgențelor , urmărirea contractele încheiate cu furnizorii ; 
- 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 facultativă 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; 

- asigurarea funcționării în bune condiții a autovehiculelor,  ținerea evidenței 
carburanților,  întocmirea la zi FAZ-rile pentru autoturismele din cadrul aparatului 
propriu ; 

- Pregătirea și depunerea dosarelor de participare pentru acceptare în programul 
Rabla 2017, pentru două autoturisme.  

 
Activitate de arhivare 

- au fost inventariate și introduse în calculator un număr de apoximativ 2.985 de 
dosare cu termen de păstrare permanent. 

- s-a predat la  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 792 dosare. 

- la sfârșitul anului 2017 s-a efectuat inventarierea documentelor întroduse în 
calculator din arhiva instituției(un număr de 7.528 dosare). 

- la sfârșitul anului 2017 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 780 dosare. 

Cei doi conducători auto, din aparatul propriu, în cursul anului 2017 au condus 
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 autoturismele marca Logan aflate în dotare, conform programului stabilit, parcurgând 

aproximativ câte 35.500 – respectiv 28.000 km, și totodată au întreținut curățenia mașinilor 
si au remediat defecțiunile minore. 
Activitatea de secretariat a fost asigurat de serviciul administrativ. 
Persoana angajată ca muncitor a executat reparații si lucrări de întreținere la birourile din 
cadrul direcției si la subunitățile aparținătoare conform referatelor depuse și priorităților 
de urgență. 
 
RESURSE UMANE 
1.Situaţia personalului în anul 2017 
Situaţia numărului total de personal la sfârşitul anului 2017 se prezintă astfel: 

- Total posturi aprobate 635 - din care: posturi vacante 128,5, posturi ocupate 506,5 - 
din care: temporar vacante 21. Posturi efectiv remunerate la sfârşitul anului 
485,5+8=493,5 (8 reprezintă numărul persoanelor din afara unităţii remunerate în 
diferite comisii ce funcţionează în cadrul direcţiei). 
 

•  Funcţionari publici: posturi aprobate:                    97              
• posturi ocupate :                      72 

o d.c. temporar vacante :         9                
• posturi vacante  :                      25                                               

•  Personal contractual: posturi aprobate:                 538            
• posturi ocupate  :                    434,5 

o d.c.temporar vacante   :       12 
• posturi vacante   :                    103,5 

 
Fluctuaţia personalului: 

   Angajări în 2017:                     38 (30 d.ned.+8 d.det.)  
   Lichidări( plecări) în 2017:               34  

 
2. Activitatea în domeniul recrutării şi evidenţei personalului 
S-a acordat atenţie deosebită organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante, precum şi pentru ocuparea posturile contractuale, în vederea asigurării 
numărului de personal necesar impus de realizarea atribuțiilor instituţiei. 

S-au organizat concursuri/examene pentru ocuparea unor functii publice/contractuale , 
vacante sau temporar vacante în perioada ianuarie-decembrie 2017, astfel:  

- numărul de concursuri organizate:  11+8=19 
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 - numărul de posturi vacante şi temporar vacante scoase la concurs :  34,5+13=47,5 

- numărul de posturi vacante şi temporar vacante ocupate prin concurs :  26 +8=34 

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 (3 concursuri) cât şi pentru funcţionarii publici(2 concursuri), la 
care au participat persoanele care îndeplineau condiţiile prevăzute de lege. 

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 2017 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 
2015 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 ITM.  

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 817 contracte individuale de muncă şi acte adiţionale, 
repectiv  263 de  dispoziţii pentru  funcţionari publici. 
Modificările intervenite în legislaţia salarizării muncii, a condiţiilor de muncă şi 
modificările clauzelor contractelor individuale de muncă  s-au impus din următoarele 
cauze: 

• majorarea salariilor de baza şi a sporurilor cu 20% de la data de 1 
februarie 2017, faţă de nivelul acordat pe luna ianuarie 2017, pentru 
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 personalul încadrat pe funcţii din familia ocupaţională 

„Administraţie”(OUG nr. 2/2017); 
• stabilirea salariilor de bază ale personalului încadrat pe funcţii din 

familia ocupaţională „Administraţie”, conform prevederilor art. 11 din 
Legea nr. 153/2017; 

• reâncadrarea 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; 

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 2017, 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 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 2017, 
au fost modificate, îmbunătăţite şi completate pe parcursul semestrului I şi II. 

- La sfârşitul semestrului  II  2017 realizările defalcate pe domenii de activitate  
(protecţia drepturilor copilului şi asistenţă socială adulţi) şi pe categorii de personal 
se prezintă astfel: 

 

I. Personalul contractual 
 

DOMENII de  
Formare şi 
Perfecţionare 
 

Realizări număr de 
salariaţi din domeniul 
protecţiei dreptului 
copilului(nr. salariaţi) 

Realizări număr de 
salariaţi din domeniul 
asistenţei sociale al 
adultului(nr. salariaţi) 

NUMĂR TOTAL, 
de salariaţi care 
figurează la realizări 

Formare continuă 51 ~ 51 
Perfecţionare 338 17 355 

Seminarii, 
conferinţe, 

întâlniri de lucru 

5 ~ 5 

TOTAL 394 17 411 
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II. Funcţionari publici 

 
DOMENII de  
Formare şi 
perfecţionare   

Realizări număr de 
salariaţi din domeniul 
protecţiei dreptului 
copilului(nr. salariaţi) 

Realizări număr de 
salariaţi din domeniul 
asistenţei sociale al 
adultului(nr. salariaţi) 

NUMĂR TOTAL, 
de salariaţi care 
figurează  
la realizări 

Formare 16 2 18 
Perfecţionare 12 ~ 12 

Seminarii, 
conferinţe întâlniri 

de lucru 

32 ~ 32 

TOTAL 60 2 62 
 

5. În domeniul evidenţei şi certificarea drepturilor salariale şi a celor de asistenţă 
socială 

- S-au eliberat 631 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. 

- S-au întocmit 13 dosare de pensionare pentru angajaţi care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare şi s-au depus la Casa de Pensii a judeţului Covasna. 

 
6. Activităţi în domeniul întocmirii situațiilor statistice  

- 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 Direcția Generală a Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de Stat, Trezoreria Sf.Gheorghe: 

• 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 . 
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 ALTE ACTIVITĂŢI PE LINIE ECONOMICĂ 

- 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 necesarul de buget pe fiecare subunitate şi tip de servicii pe baza HG 
978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. S-au 
urmărit, trimestrial, cheltuielile realizate de fiecare subunitate şi s-au sesizat 
depăşirile faţă de standardele de cost aprobate.  

- Fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget pe anul 2017, pe baza 

fundamentărilor de personal, hrană, reparaţii capitale şi investiţii.  

- Defalcarea bugetului aprobat pe articol, aliniat bugetar, pe trimestre. 
- S-au întocmit propunerile pentru virări de credite, şi s-au transmis către Consiliul 

Judeţean Covasna,  pentru lucrări de reparaţii curente, investiţii, diverse 
sponzorizări şi proiecte. 

- Urmărirea realizării bugetului aprobat şi a încadrării în valorile aprobate, pe articol, 
aliniat bugetar şi pe trimestre. 

- Solicitarea aprobăriilor de la Consiliul Judeţean Covasna, precum şi rectificarea 

bugetului, modificarea programului de investiţii aprobat, în funcţie de necesităţiile 

apărute în cursul anului. 

- Pregatirea inventarului anual, precum şi a inventarelor intermediare la subunităţi, 

întocmirea referatului pentru componenţa comisiilor,  pregătirea şi asistenţa 

preşedinţiilor comisiilor de inventariere, urmărirea valorificării rezultatelor 

inventarierii.  

- Verificarea dosarului privind propunerile spre casare a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe, care s-a predat la Consiliul Judetean spre aprobare, iar dupa 
aprobare propunere pentru componenţa comisiilor de casare, urmărirea casării lor; 

- Coordonarea lucrărilor privind închiderea exerciţiului financiar pe anul 2016, 
întocmirea Bilanţului contabil, Contului de rezultat patrimonial, Situaţia veniturilor 
şi cheltuielilor instituţiilor publice, anexelor, a Raportului privind bilanţul contabil 
pe anul 2016 şi pe fiecare trimestru din anul 2017.   

- 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. 
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 - Verificarea şi semnarea contractelor de achiziţie publică pe anul 2017 şi a actelor 

adiţionale de prelungire la contractele încheiate pe anul 2017- 2018.  
- Coordonarea, urmărirea lucrărilor de investiţii, reparaţii curente la subunităţi. 
- Analiza costurilor pe servicii şi pe beneficiari pe anul 2016 şi pe fiecare trimestru 

din anul 2017.  
 

XI. CONCLUZII 
 

În anul 2017 nu au avut loc modificări semnificative din punct de vedere statistic. 

Prin implementarea proiectului, în parteneriat cu Fundația SERA România, privind 
construirea unui centru de recuperare la Sf.Gheorghe, paleta serviciilor oferite pentru o 
categorie importante de beneficiari, copiii cu dizabilități, se va lărgi.  

Una dintre preocupările noastre este în continuare închiderea Centrului de Plasament nr. 6 
Olteni și crearea unor servicii corespunzătoare găzduirii și dezvoltării copiilor cu 
dizabilități de vârstă școlară.  

Se remarcă totuși apariția mai multor centre de zi noi înființate de autorități și de către 
organisme private autorizate. 

DGASPC Covasna este în continuare afectată de lipsa personalului. Cu toate că s-au 
organizat multe concursuri, încă avem foarte multe posturi neocupate, în mare parte se 
datorează lipsei personalului de specialitate în județul Covasna. 

Foarte multe probleme ar putea fi soluționate prin înființarea serviciilor primare la nivel 
local și angajarea de personal calificat care să îndeplinească atribuțiile asistentului social. 

De asemenea, este foarte important parteneriatul public-privat, organizațiile 
neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Covasna 
reprezentând resurse umane și materiale în domeniul social. 

Din cauza restricțiilor bugetare în anul 2018 nu suntem în măsură să continuăm acordarea 
finanțărilor nerambursabile către ONG-uri care desfășoară activități complementare celor 
desfășurate de instituții. 

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 
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 tot mai bune în ceea ce privește recuperarea, reabilitarea, socializarea și reintegrarea socio-

profesională precum și petrecerea timpului liber a beneficiarilor.  
 

Provocări în domeniul protecției copilului 

Scăderea numărului mamelor tinere. 

- Scăderea numărului copiilor abandonați în spitale. 

- Creșterea numărului copiilor cu probleme complexe în serviciile de îngrijire specială. 

- Prevenirea și stoparea violenței asupra copiilor. 

- Evadare/Părăsirea centrului fără permisiune. 

- Pregătirea copiilor și a tinerilor pentru o viață independentă. 

- Talent – descoperire, ocrotire. 

Provocări în domeniul protecției persoanelor adule 

- Numărul tot mai mare a persoanelor bolnavi psihici, care necesită îngrijire. 

- Numărul tot mai mare a persoanelor cu dizabilități, care necesită îngrijire și recuperare. 

- Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă a persoanelor cu handicap. 

Principala provocare în ambele domenii reprezintă lipsa personalului de specialitate. 

 
 
 
 
VASS Mária 
Director general 

 


