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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. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR 

COPILULUI 

 

 

În domeniul protecției drepturilor copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna a desfășurat în anul 2018 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 2018 și în conformitate cu planul de 

dezvoltare, principalele acțiuni implementate au fost: 
 

1. Servicii oferite 

În anul 2018 DGASPC Covasna a oferit o gamă variată de servicii pentru aproximativ 1200 

beneficiari. Având în vedere numărul mare al posturilor vacante, fluctuația de personal, 

lipsa bugetului asigurat pe întregul an, susținerea serviciilor reprezintă în continuare o 

provocare financiară, managerială și organizațională. Chiar dacă am încercat 

suplimentarea angajaților prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante, 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. După reorganizare importantă aprobată de către 

Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 145/2011 cu aplicație din data de 1 

octombrie 2011, în anul 2018 a fost necesară modificarea organigramei și a statului de 

funcții. În cadrul DGASPC Covasna a crescut numărul serviciilor oferite.  
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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, 

de ex.: 

- 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),     

- precum și serviciile care aparțin aparatului propriu al Direcției (Serviciul 

management de caz, Serviciul de asistență maternală, Compartimentul adopții, 

Compartimentul de evaluare complexă copii etc.). 
 

Potrivit organigramei, în domeniul protecției copilului Direcția furnizează următoarele 

tipuri de servicii: 

NR. 

SERV. 

TIPURI DE 

SERVICII 

CATEGORII 

DE 

SERVICII 

DENUMIREA SERVICIILOR 

1. Servicii de tip 

rezidențial 

Centre de 

plasament 

Centrul de plasament ”Borosnyay Kamilla” 

Tg. Secuiesc (fost CP nr. 2) 

2. Centrul de Plasament nr. 6 Olteni 

3. Centrul de Primire în Regim de Urgență 

”Prinț și Cerșetor” Sf. Gheorghe 

4. Centrul Maternal 

5. Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 

6. Centrul Rezidențial pentru Copii cu 

Dizabilități Baraolt 

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

Centru rezidențial  
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8. Centre de 

plasament 

de tip 

familial (case 

familiale) 

CF nr. 1 Sf. Gheorghe 

9. CF nr. 2 Sf. Gheorghe 

10. CF nr. 3 Sf. Gheorghe 

11. CF Ilieni 

12. CF Cernat 

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” – 

Centru de reabilitare 

24. CR pentru copii cu tulburări din spectrul 

autist / deficiențe senzoriale 

25. CR Baraolt 

26. CR Tg. Secuiesc 

27. Centru de recuperare pentru copilul cu 

handicap Sf. Gheorghe 

28. Evaluare, 

consiliere 

Compartiment de intervenție în situații de 

abuz, neglijare, trafic, migrație, repatriere  

29. Compartiment de evaluare complexă copii 

Total: 10 

30. Servicii de tip 

familial 

Serviciul de asistență maternală 

31. Serviciul management de caz 

32. Compartimentul adopții, post-adopții 

Total: 3 

Total general: 32 

 

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 
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deosebit: 

- pe elaborarea și implementarea unor planuri individualizate de protecție pentru fiecare 

beneficiar; 

- pe asigurarea drepturilor financiare și materiale; 

- pe dezvoltarea capacităților și abilităților de independență și autoguvernare; 

- pe integrarea socio-profesională;  

- etc. 

Principalul impediment în realizarea eficientă și cu respectarea SMO a acestui obiectiv îl 

reprezintă lipsa personalului de specialitate, atât la nivelul Direcției, cât și la nivelul 

serviciilor publice de asistență socială. 
 

2. Date statistice 

Din anul 2011 se constată o ușoară scădere a numărului copiilor care beneficiază de 

serviciile sistemului de protecție a copilului. Dar în continuare este prezentă problema 

saturației locurilor din sistemul de protecție a copilului, în special cel rezidențial. 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.   

Pentru a contracara aceste probleme, în anul 2018 am devenit parteneri în proiectul 

”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Obiectivul 

general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului 

de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri 
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și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În cadrul 

proiectului am propus angajarea unui număr de 50 asistenți maternali profesioniști, 

eșalonat pe cinci ani.  

Potrivit datelor furnizate de către Biroul de monitorizare în fișele de monitorizare lunare și 

trimestriale, la sfârșitul anului 2018 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 

Dec. 

2018 

1. Complex de 

Servicii 

Comunitare 

Sf. 

Gheorghe 

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

2. Centru de Zi 16 24 20 17 16 21 20 18 20 18 18 19 

3. Casa Familială nr. 1 11 10 12 11 9 12 11 11 10 10 9 9 

4. Casa Familială nr. 2 11 10 11 11 9 6 7 10 10 8 9 9 

5. Casa Familială nr. 3 - - 8 8 10 10 9 10 9 10 11 11 

6. Casa Familială Ilieni 12 12 12 12 12 10 12 13 11 10 10 11 

7. Casa Familială 

Cernat 

19 23 24 24 23 23 23 24 24 23 23 22 

8. Casa Familială nr. 1  

Întorsura Buzăului 
- - 12 14 11 12 14 13 13 12 13 12 

9. Complex de 

Servicii 

Comunitare 

Tg. 

Secuiesc 

Casa Familială Tg. 

Secuiesc 

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

10. Casa Familială  

Szentkereszty Stephanie 
7 7 5 6 6 6 5 6 7 5 7 7 

11. Casa Familială Mereni 7 8 11 14 13 13 13 13 13 11 13 12 

12. Casa Familială 

Lunga 

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

13. Casa Familială 

Tinoasa 

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

14. Centru de 

Reabilitare 

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

15. Centru de zi pentru 

copilul  

neglijat, abuzat 

19 16 12 13 16 13 14 18 13 15 13 11 
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16. Complex de 

Servicii 

Comunitare 

Baraolt 

Casa Familială 

Baraolt 

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

17. Centru de Zi 12 12 13 14 14 14 14 14 14 12 11 11 

18. Centru de 

Reabilitare 

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

19. Centru Rezidențial 

pentru  

Copiii cu Dizabilități 

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

20. Centru de Plasament ”Borosnyay 

Kamilla”  

(fost CP nr. 2) Tg. Secuiesc  

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

21. Centru de Plasament  

nr. 3 Întorsura Buzăului 

17 22 - - - - - - - - - - 

22. Centru de Plasament nr. 6 Olteni 86 92 98 96 91 94 94 90 77 68 56 49 

23. Centru de Sprijin pentru tinerii  

peste 18 ani 

16 19 17 18 17 13 17 18 11 4 12 10 

24. Centru de Primire în Regim de 

Urgență ”Prinț și Cerșetor” 

Sf. Gheorghe 

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

25. Centru de 

coordonare 

”Székely – 

Potsa” 

Centru de reabilitare 

pentru copii cu tulburări 

din spectrul autist/ 

deficiențe senzoriale 

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

26. Centru de 

Reabilitare Chilieni 

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

27. Alte servicii Serviciul de 

Management de caz 

331 338 337 345 375 377 321 292 311 301 313 303 
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28. Serviciul de 

Asistență Maternală 

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

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

 

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

Total servicii rezidențiale 305 340 335 344 329 324 332 326 315 296 305 284 

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

Total plasamente 

familiale 

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

Total plasamente AMP 337 343 343 315 314 312 306 291 274 262 239 220 

Tutela        26 23 25 24 22 

OPA în județul Covasna           (43) (40) 

OPA în alt județ            37 

TOTAL: 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1123 1097 1064 1051 

(1094) 

1049 

(1089) 
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3. Noutăți legislative 

De câțiva ani sunt anunțate modificări în legislația în domeniul protecției copilului. Totuși, 

după schimbările din anul 2017 provocate de Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal și de Hotărârea Guvernului nr. 

502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, a urmat o 

perioadă de pauză.  

La sfârșitul anului 2018 Legea nr. 286 aduce o majoră modificare a Legii nr. 272/2004. 

Potrivit acesteia, alin. (1)-(2) ale art. 64 modificat prevăd: 

 ”(1)  Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus numai 

la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un 

serviciu de tip rezidențial fiind interzis. 

    (2)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), se poate dispune plasamentul într-un 

serviciu de tip rezidențial al copilului mai mic de 7 ani, în situația în care acesta prezintă 

handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate.” 

În continuare se vor publica standardele minime de calitate specifice fiecărui tip de 

serviciu social.  

Este important de menționat aprobarea strategiilor naționale împotriva violenței 

domestice și a traficului de persoane: 

- Hotărârea Guvernului nr. 365 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Strategiei 

naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament  între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului 

operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea  egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea  violenței domestice 

pentru perioada 2018-2021 (M.O. nr. 465/06.06.2018) 

- Hotărârea Guvernului nr. 861 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea 

Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a 

Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale  

împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 (M.O. nr. 949/09.11.2018). 
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4. Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatriere a fost înființat prin reorganizarea Compartimentului de evaluare inițială, 

internare în regim de urgență, repatriere, consiliere, prin Hotărârea nr. 47/2018 a 

Consiliului Județean Covasna. În cadrul serviciului își desfășoară activitatea asistenți 

sociali și psihologi, care intervin în următoarele domenii: 

- Soluționarea cazurilor copiilor părăsiți în spitale: 
  

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 2018 au fost sesizate 26 de astfel de cazuri (cu precizarea că două cazuri au fost 

sesizate de două ori, ca urmare cele 26 de sesizări se referă la 24 de copii). Aceste cazuri nu 

sunt numai de părăsire a copilului, poate fi vorba de neglijarea lui sau situația de risc de a 

fi părăsit de către părinți.  

Soluții identificate pentru rezolvarea cazurilor semnalate:                                                                                                 

- reintegrare în familia biologică: 10 copii au fost reintegrați; 

- plasament la AMP: 14 copii au fost plasați la asistenți maternali. 

Din punctul de vedere al mediului de proveniență al copiilor părăsiți/cu risc de părăsire, 

cazurile se categorizează pe 4 cazuri în mediul urban și 20 de cazuri în mediul rural. Cele 

mai afectate zone ale județului din punct de vedere al fenomenului părăsirii: zona Sf. 

Gheorghe 12 cazuri (Bodoc – 4, Vâlcele - 4), și zona Tg. Secuiesc 4 cazuri. 

Acest domeniu de activitate este foarte clar definit în legislație (Legea nr. 272/2004), iar 

interesul acordat soluționării cazurilor este demonstrat și de reglementarea publicată în 

H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin 

autorităților administrației publice locale, instituțiilor şi profesioniștilor implicați în 

prevenirea şi intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau 

părăsiți în unități sanitare.  

Dificultățile întâmpinate în soluționarea cazurilor derivă în primul rând din lipsa 

prevenției primare. Considerăm că, fără implicarea activă a autorităților locale, în special 
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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 şi medici de familie. SPAS-urile se 

conformează cu dificultate obligațiilor lor de a monitoriza situația copiilor reintegrați în 

familiile lor naturale. 

Mai mulți ani la rând s-a menținut procentajul de 50 % în ceea ce privește reintegrările 

copiilor părăsiți în familiile lor naturale. În anul 2016 nu s-a reușit obținerea acestui 

procentaj: din totalul de 41 de cazuri doar 11 copii au fost reintegrați, ceea ce înseamnă 

aprox. 27%. În anul 2017 din totalul de 33 de copii, 20 au fost reintegrați în familia 

biologică/lărgită, ceea ce înseamnă un procentaj de 60 %. În anul 2018 din totalul de 24 de 

copii 10 au fost reintegrați în familia naturală, adică 41,6 %. Se constată fluctuația acestor 

date.  

În cursul anului 2018 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 

cu luni de întârziere. 

Din experiențele acumulate în anii trecuți, am constat că este foarte importantă 

comunicarea între reprezentanții instituțiilor implicate în soluționarea cazurilor copiilor 

părăsiți în spitale. În acest sens, organizăm întâlniri de lucru trimestrial, schimbăm 

impresiile legate de cazurile concrete, stabilim modalitățile de intervenție considerate 

eficiente, etc.  

DGASPC Covasna se implică, la rândul ei, în prevenirea abandonului prin implementarea 

în continuare a unui program de prevenire a sarcinilor nedorite. Acest program era inițiat 

de către Fundația SERA, care sprijină în continuare activitatea Direcției prin punerea la 

dispoziția a unor materiale contraceptive. Responsabilii din cadrul Direcției oferă 

informații, fac consiliere privind metodele contraceptive și acordă sprijin prin însoțirea 

clientelor la consultații și intervenții medicale de specialitate. Programul prezintă o foarte 

mare importanță din cauza intervenției oferite de o echipă mobilă care reușește să 

consilieze și să intervină eficient chiar și în comunitățile mai izolate de pe teritoriul 

județului. 
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De asemenea, Fundația SERA România se implică într-un nou program de prevenire și 

reintegrare. Acest proiect a fost aprobat de Consiliul Județean Covasna prin Hotărârea nr. 

208/2017 în ședința din luna noiembrie. Fundația SERA România asigură un sprijin 

material pentru trei tipuri de intervenții: prevenirea abandonului și a instituționalizării 

copiilor, reintegrarea copiilor din sistemul de protecție în familia biologică/lărgită, 

integrarea socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție. 

Durata programului este de 18 luni, perioadă în care se propune sprijinirea a unui număr 

de 50 de copii/familii, bugetul fiind de 100 mii euro.  

Evoluția acestor cazuri se prezintă astfel în următorii ani: 

 

ANUL NUMĂR TOTAL 

2005 122 

2006 71 

2007 44 

2008 42 

2009 50 

2010 35 

2011 43 

2012 47 

2013 32 (30) 

2014 36  

2015 45 

2016 41 

2017 33 

2018 26 (24) 
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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 / 

Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatriere din 

cadrul DGASPC Covasna are ca atribuție, printre altele, intervenția în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare. În această privință în anul 2018 au fost înregistrate aprox. 200 de 

sesizări care privesc 230 de minori (unele sesizări vizează mai mulți copii, iar în unele 

cazuri am primit în același timp mai multe sesizări privind același caz).  

Clasificarea acestor cazuri este greoaie pentru că de multe ori problemele identificate sunt 

mixte sau complexe. De asemenea există și câteva situații când după o verificare 

preliminară sesizarea nu se confirmă.  

Conform categorizării cazurilor datele statistice se prezintă astfel: cazuri de abuz, neglijare 

sau risc: 83, cazuri legate de problematica divorțului: 46, cazuri de minori făptuitori, cu 

probleme de comportament și solicitări de reprezentări la audierile efectuate de poliței: 32, 

accidente casnice în urma cărora copii au fost răniți: 3, copiii străini/ repatrieri: 15, plecări 

voluntare de la domiciliu 5, alte cazuri: 40. 
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- Intervenția în cazul mamelor/gravidelor minore: 

 

ANUL NUMĂR TOTAL 

2012 93 

2013 106 

2014 105 

2015 113 

2016 122 

2017 105 

2018 124 

 

Problematica mamelor minore reprezintă o preocupare la nivel național. Din punct de 

vedere al protecției copilului cazurile de relații sexuale cu un minor sunt considerate o 

formă a abuzului. Chiar dacă din punct de vedere infracțional este prevăzută în Codul 

penal infracțiunea de ”act sexual cu un minor”, există foarte multe condiții care 

îngreunează incriminarea efectivă a acestor fapte.  

La nivelul județului Covasna în cursul anului 2018 am primit 106 de sesizări din partea 

unităților spitalicești cu privire la minore care au dat naștere unui copil și 18 sesizări cu 

privire la minore gravide. În ceea ce privește mediul de proveniență ale mamelor minore, 

cele mai afectate localități sunt: com. Vâlcele 22, mun. Sf. Gheorghe 20, zona Baraolt 20. 

Majoritatea tinerelor se încadrează în categoria de vârstă 16-17 ani (73), dar a existat și un 

caz  cu o mamă minoră de 13 ani. 26 minore provin din mediul urban, iar 80 din mediul 

rural. În ceea ce privește sesizările cu privire la minorele gravide, o minoră avea 12 ani, iar 

alte 6 minore aveau vârsta de 13 ani.  

În colaborare cu reprezentanții serviciilor publice de asistență de pe plan local aceste 

cazuri sunt verificate și monitorizate. De asemenea, aceste cazuri sunt sesizate la 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna pentru efectuarea cercetărilor necesare. Cu toate 

că majoritatea cazurilor se încadrează la infracțiunea de ”act sexual cu un minor”, foarte 

puțini făptuitori ajung să răspundă penal, iar fapta nu este incriminată potrivit gravității 

ei.   

- Acțiuni întreprinse pentru prevenirea abandonului prin planning familial 
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DGASPC Covasna a continuă proiectul „Prevenirea sarcinilor nedorite”, program susținut 

inițial de Fundația SERA România. Proiectul demarat în anul 2009 printr-o Convenție de 

colaborare a fost finanțat integral până în martie 2012 de către Fundația SERA România. 

Obiectivul proiectului implementat l-a reprezentat scăderea numărului de copii intrați în 

atenția DGASPC Covasna pentru instituirea unei măsuri de protecție prin scăderea 

abandonului și prevenirea instituționalizării.  

Echipa de intervenție se deplasează în teritoriu în comunitățile în care rata sarcinilor 

nedorite şi cea a abandonului este ridicată, cu scopul precis de a informa populația aflată 

în situație de risc asupra serviciilor de planning familial şi educație contraceptivă puse la 

dispoziție de către serviciile publice din comunități (Autoritatea de Sănătate Publică 

Covasna, maternități, cabinete de planning familial, DGASPC, primării).  

Alături de activitățile de informare, activitatea principală constă în identificarea 

beneficiarelor și  însoțirea la cabinetele de planning, consiliere și susținere. DGASPC 

Covasna recunoaște importanța demersurilor efectuate în cadrul acestui proiect, precum și 

importanța impactului reușitei activităților planificate și desfășurate, ca urmare, din 1 

aprilie 2012 s-a angajat în preluarea continuării proiectului din forțe proprii.   

În cursul anului 2018 echipa proiectului a consiliat un număr de 365 de beneficiare şi a 

determinat instituirea efectivă de metode contraceptive sau distribuirea de materiale 

contraceptive pentru 327 de beneficiare. 

În total, în perioada 10.09.2009 – 31.12.2018 echipa proiectului a consiliat un număr de 

2542 de beneficiare şi a determinat instituirea efectivă de metode contraceptive sau 

distribuirea de materiale contraceptive pentru 1776 de beneficiare. 

 

- Alte cazuri: 

 

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, în anul 2017 am 
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primit doar 12 ordonanțe, iar în anul 2018 numărul lor a fost de 6. 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.  

 

Nr. 

de 

copii 

Distribuția 

pe sexe 

Distribuția pe grupe de vârstă Distribuția copiilor în funcție de 

fapta comisă 

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

10 5 5 2 1 7 1 tentativă de furt  

     4 furt 

     3 distrugere  

      1 ultraj contra bunelor moravuri 

      1 tâlhărie 

 

Atribuțiile noastre vizează doar instrumentarea acelor cazuri în care minorii făptuitori nu 

aveau împliniți vârsta de 14 ani la momentul săvârșirii faptei. După evaluarea cazului, în 

funcție de circumstanțele faptei, poate fi instituită măsura de protecție specială a 

supravegherii specializate. În perioada de raportare a fost instituită măsura de 

supraveghere specializată pentru un copil pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. În 

acest caz au fost stabilite de către CPC Covasna o serie de obligații, printre care 

frecventarea cursurilor școlare, participarea la activitățile oferite de Serviciul de Ajutor 

Maltez și participare la consiliere. 
 

Repatrieri, trafic de persoane: 

În cursul anului 2018 am primit 5 sesizări cu privire la 12 copii cu cetățenie română aflați 

pe teritoriul altor state: Germania 3, Austria 1, Marea Britanie 1. La solicitarea autorităților 

competente străine, ANPDCA ne-a solicitat la rândul ei informații cu privire la familiile 

acestor copii și condițiile de locuit de la domiciliul părinților. În cazul în care nu există 

posibilitatea reintegrării copiilor în familiile lor biologice, restrânse sau lărgite, DGASPC 

Covasna trebuie să își asume instituționalizarea acestora prin identificarea serviciilor 

sociale care să asigure plasamentul copiilor potrivit nevoilor individuale ale fiecăruia. În 

aceste situații se procedează la preluarea copiilor la punctul de trecere a frontierei / 

aeroportul indicat, la data și ora indicată de ANPDCA conform înțelegerii cu autoritățile 

străine. Așa s-a întâmplat și în cazul celor cinci frați care au fost transferați din Viena, unde 
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au fost plasați la un centru din cauza relelor tratamente aplicate de părinții lor. După 

preluarea lor la punctul de trecere a frontierei Nădlac II, au fost transportați și predați la 

CPRU ”Prinț și cerșetor” 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. În 

anul 2018 am primit o sesizare de la ANPDCA cu privire la o minoră aflată în Marea 

Britanie. Din cauza împrejurărilor în care a ajuns în străinătate exista suspiciunea ca 

minora să fie traficată. În perioada verificărilor noastre minora a revenit la domiciliul 

părinților și este monitorizată în continuare. În ultima perioadă am observat o practică 

nouă în domeniul traficului prin care se ”legalizează” aceste fapte: părinții își dau acordul 

în fața notarului ca fata lor minoră să călătorească în străinătate cu oameni aproape 

necunoscuți. Aceste acorduri se dau chiar și pentru perioade lungi, de ex. o fată a fost 

învoită să meargă în străinătate timp de doi ani, practic până la împlinirea vârstei de 18 

ani.      
 

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

străinătate 

Ordinul nr. 219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a 

copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă 

în străinătate, precum și Legea nr. 272/2004, republicată și modificată, prevăd 

obligativitatea monitorizării copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. În 

acest domeniu competenţa teritorială revine serviciilor publice de asistență la nivelul 

municipiilor/orașelor/comunelor, de la domiciliul familiei copilului sau pe raza căruia se 

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 și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a 

serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru 

privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și 

serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de 

către acestea. În acest domeniu, pe lângă atribuțiile serviciilor publice de asistență socială, 

un rol important îi revine școlilor. Metodologia de lucru aprobată prin această Hotărâre de 
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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 2018 conform datelor comunicate au rezultat următoarele: 

 

Date 

statistice 

în anul 

2018 

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 731 389 342 45 

Trim. II 762 401 361 45 

Trim. III 762 399 363 45 

Trim. IV 648 320 328 45 

 

 

Date 

statistice în 

anul 2018 

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 18 94 156 220 240 45 

Trim. II 1 20 98 153 229 261 45 

Trim. III 3 30 107 163 230 229 45 

Trim. IV 1 13 64 140 209 221 45 

 

6. Servicii rezidențiale 

Datele referitoare la serviciile de tip rezidențial din subordinea DGASPC Covasna, precum 

și numărul beneficiarilor sunt evidențiate în tabelele prezentate. În aceste centre sunt 

găzduiți în total 284 de beneficiari, reprezentând 26% din totalul copiilor aflați în evidența 

Direcției. Acestor copii/tineri li se asigură toate drepturile materiale prevăzute de lege: 

cazare, alimente (hrană de trei ori pe zi și mici gustări între mese), îmbrăcăminte, 

materiale igienico-sanitare, bani pentru nevoi personale etc. Asemănător situației din anii 

precedenți este caracteristică lipsa personalului, multe servicii funcționează cu deficit de 

personal, ceea ce afectează calitatea serviciilor prestate către beneficiari.  

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).  
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Acestea sunt următoarele: 

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

Secuiesc funcționează la capacitate maximă. La sfârșitul anului 2018 au fost găzduiți 59 de 

copii și tineri. Locurile copiilor/tinerilor care au părăsit Centrul (prin reintegrare, integrare 

socio-profesională sau prin transfer) au fost ocupate repede. 

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, dar sunt câțiva elevi care au acumulat multe absențe. Conform vârstei sunt 

două grupuri care cuprind majoritatea copiilor: între 7-14 ani 25 de copii, între 14-18 ani 22 

de copii. Este încurajată menținerea relațiilor personale cu rudele sau alte persoane față de 

care copiii au dezvoltat relații de atașament.  Beneficiarii cunosc și majoritatea respectă 

regulamentul de ordine interioară al centrului, au un comportament civilizat, respectuos 

disciplinat și apreciază eforturile depuse de către instituție pentru creșterea și educarea 

lor. Există totuși și câteva excepții. Unii dintre beneficiarii centrului prezintă probleme 

comportamentale, neconformarea regulilor interne, manifestarea unei agresivități verbale 

și/sau fizice. Cele mai însemnate probleme sunt cazurile de lipsă fără învoire din centru și 

frecvența redusă la școală.  

În cursul anului copiii au participat la multe activități de recreere, socializare și sportive 

(de ex. campionat de minifotbal Cupa CSASZ organizat la Miercurea Ciuc, cupa centrelor 

de plasament), excursii, tabere (în țară și în străinătate), concursuri, spectacole, serbări etc. 

În fiecare noiembrie se organizează ”ziua Borosnyay Kamilla”. Asociația Creștină 

”Manna” a contribuit la realizarea unor activități.  

Copiilor li s-a asigurat toate drepturile materiale prevăzute de legislația în vigoare, au fost 

implicați în întocmirea meniurilor și în luarea deciziilor, precum și în activitățile 

gospodărești.   

Se organizează ședințe de lucru administrative lunare și ședințe de lucru săptămânale. De 

asemenea, se realizează ședințele echipei pluridisciplinare. Educatorii cu studii superioare 

contribuie la organizarea activităților de recreere, timp liber și socializare.  

Una dintre problemele majore este în continuare lipsa psihologului. Având în vedere că 

mulți dintre copii prezintă probleme de adaptare și de comportament, este necesară unui 

psiholog care să le asigure consiliere și terapii potrivit nevoilor fiecăruia în parte. 
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• 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 

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 în general între 7-12 locuri, excepție 

fiind CF Cernat care funcționează într-o clădire duplex și astfel dispune de 24 de 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. 
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- În majoritatea caselor există copii cu probleme comportamentale, probleme de 

adaptare, comportament delicvent 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. 

- 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. Copiii cu rezultate bune au participat 

la o excursie în Medjugorje cu sprijinul sponsorilor.  

- 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 formare continuă 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.  

- Mobilierul dormitoarelor din CF nr. 2 Sf. Gheorghe a fost schimbat prin 

sponsorizarea oferită de Asociația KO-FA 

- 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, 

beneficiarii au fost invitați în luna octombrie în Irlanda la Belfast).  

În vederea respectării standardelor minime obligatorii, calitatea serviciilor este 

periodic verificată. 

 

• un centru de sprijin: Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani inițial a 

funcționat în patru apartamente de câte patru camere. Trei apartamente au fost 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 și cazare până la terminarea cursurilor 
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școlare/universitare, maximum până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Serviciul are ca 

scop reintegrarea socio-profesională a tinerilor. Odată cu scăderea numărului 

beneficiarilor am renunțat la unul dintre apartamente și am propus Consiliului Județean 

Covasna schimbarea apartamentelor pe un imobil sine stătător.  

Considerăm că această schimbare a locației ar avea mai multe beneficii: 

- beneficiarii s-ar putea bucura de o atmosferă mult mai familială, ceea ce reprezintă 

una dintre principiile specifice în baza cărora funcționează centrul;   

- beneficiarii ar putea să formeze o comunitate mai închegată și ar avea șansa să 

apeleze mai frecvent la sprijinul personalului, iar angajații ar putea să acorde acest sprijin 

la momentul oportun; 

- personalul centrului ar putea să-și îndeplinească atribuțiile mult mai eficient și ar 

putea asigura supravegherea beneficiarilor  în două schimburi; 

- problemele de acomodare a tinerilor la așteptările colectivului de locatari nu ar mai 

reprezenta motive de conflicte; 

- cheltuielile de funcționare și de întreținere ar fi mai mici în cazul unui singur 

imobil, decât în cazul celor patru apartamente.  

Conform datelor în cursul anului 2018 în Centru au fost găzduiți 15 tineri, cinci dintre ei 

părăsind centrul în timpul anului. Fiecare tânăr poate primi o formare profesională, are 

ocazia de a învăța o meserie pe timpul plasamentului la centrul de sprijin sau să se 

dezvolte prin frecventarea învățământului superior.  

Majoritatea tinerilor frecventează diferite forme de învățământ (liceu tehnologic sau 

universitate), dar sunt și tineri care lucrează sau sunt în căutarea unui loc de muncă. 

Tinerii sunt luați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna 

în vederea sprijinirii lor de a găsi locuri de muncă. Fiecare dintre tineri mențin într-o 

anumită măsură relațiile cu părinții, alte rude sau fostul AMP. Tinerii sunt înscriși la medic 

de familie, 6 dintre ei având diferite probleme de sănătate care necesită control periodic și 

tratament. De asemenea, se lucrează cu tinerii în vederea dezvoltării abilităților lor de 

planificare pe termen lung, motivare pentru respectarea regulilor interne și pentru 

întărirea asumării responsabilității în luarea deciziilor.       

 

• un centru de primire în regim de urgență pentru copii: 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 
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sunt variate: copii găsiți pe stradă fără supraveghere părintească sau care cerșesc, copii 

transferați în regim de urgență din alte servicii (de obicei din asistență maternală), copii 

abuzați sau neglijați în cadrul familiei biologice care trebuie separați în regim de urgență 

de părinții lor, copii repatriați.  

În anul 2018, situația statistică a cazurilor se prezintă astfel: 

- Numărul total al cazurilor a fost de 56, dintre care 27 cu măsură de protecție specială și 

29 admise în centru pe baza proceselor verbale de predare din partea altor instituții (de 

regulă, poliția). 

- Cei 29 cazuri privesc pe copiii care au fost identificați de poliție cerșind, plecați de 

acasă fără să anunțe părinții sau plecați din alte centre din județe sau din alte județe. În 

aceste cazuri primordial este identificarea și consilierea părinților, dacă este cazul, precum 

și reintegrarea copiilor în familie sau în serviciile de unde au plecat. 3 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  

01.01.2018 – 31.12.2018 –  

27 copii 

Nr. ieşiri în perioada 

01.01.2018 – 31.12.2018 – 21 copii 

Nr. intrări 

anii anteriori 

Nr. intrări 

2018 

Reintegrare 

în familie/ 

tutelă 

Ieșire din 

sistemul de 

protecție 

specială 

Plasament 

la fam. 

extinsă / 

substitutivă 

Transfer 

alte 

servicii 

16 11 6 1 1 12 

 

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.  

În cadrul centrului sunt asigurate condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea 

permanentă a nevoilor fizice și de sănătate ale fiecărui copil, măsurile corespunzătoare 

pentru satisfacerea acestor nevoi, precum și pentru asigurarea igienei personale, 
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supravegherea și menținerea stării de sănătate. 

 Se organizează pentru copii, în funcție de vârstă și grad de maturitate, activități de 

educație pentru sănătate coordonate de asistenții medicali, temele abordate făcând referire 

la efectele nocive ale fumatului, consumul de alcool, droguri, despre hepatită, infecție 

HIV/SIDA, infecții cu transmitere sexuală, igienă personală, etc. În cursul lunii mai 2018 

trei adolescenți au participat la o serie de activități organizate în colaborare cu Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și Direcția de Sănătate Publică cu ocazia 

marcării Zilei Mondiale fără tutun.  De asemenea, în cadrul proiectului FRED a cărui 

obiectiv general este evitarea transformării consumului ocazional de droguri în consum 

regulat, implementat de  Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au fost 

implicate 2 adolescente. 

Una dintre activitățile realizate de membrii echipei multidisciplinare a fost cea referitoare 

la menținerea contactului dintre copiii din centru și părinți/alte persoane față de care copiii 

au dezvoltate sentimente de atașament. În cadrul centrului li s-a asigurat tuturor copiilor 

serbarea zilelor de naștere, la care au participat fie părinții, fie persoane importante pentru 

acesta.   

În privința promovării unor modalități de sprijin privind accesul copiilor la activități 

recreative și de socializare, pe parcursul anului 2018 au participat la diverse activități 

recreative printre care amintim: excursie la Dino Parc din Râșnov, grădina zoologică din 

Brașov, tabere a mare și în județ, participarea la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor 

Sf. Gheorghe, 1 Iunie – ziua copilului, ștrand, programele săptămânii ecumenice în cadrul 

Bisericii Krisztus Király – 7 copii, drumeții și picnic spre Șugaș Băi, etc.  

În ceea ce privește activitatea de consiliere psihologică, în perioada ianuarie - august 2018 

aceasta a fost asigurată de psihologi desemnați ocazional din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna. 

Începând cu luna august 2018 această activitate este asigurată de un psiholog angajat pe 

perioadă nedeterminată. 

În vederea funcționării optime a centrului, s-au organizat ședințe administrative cu 

personalul pentru discutarea, analizarea și rezolvarea în mod favorabil a problemelor ivite 

în desfășurarea activității acestora, prelucrarea standardelor minime obligatorii. 

Personalul a participat la ședințe de supervizare, formare continuă etc. 

Pe parcursul anului s-a asigurat necesarul de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, au fost 

efectuate reparații, a fost zugrăvit interiorul centrului, s-a achiziționat un televizor etc.  
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• 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 martie 2017, iar activitatea centrului a fost reluată 

din luna iunie 2017. În urma extinderii Centrul poate găzdui 6 mame împreună cu copiii 

lor. 

În anul 2018 au beneficiat sau beneficiază de serviciile centrului 7 cupluri mamă-copil (7 

mame cu 8 copii). În această perioadă au existat încă 7 cereri care însă nu s-au finalizat cu 

admiterea cuplurilor mamă-copil (mamele s-au răzgândit sau au intervenit schimbări în 

situația lor și nu au mai avut nevoie de serviciile centrului). În cadrul centrului primesc 

servicii două mame minore împreună cu copiii lor.  

Cuplurilor mamă-copil admise li se asigură mai multe tipuri de servicii: găzduire; 

supraveghere; consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză, abilități parentale; 

informare; educare; reintegrare familială și comunitară; activități recreative și de 

socializare etc. Mamele sunt susținute în vederea obținerii unui loc de muncă și a unei 

chirii unde să poată locui împreună cu copiii lor.   
 

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 protecției și drepturilor copilului separat de părinți a unui mediu familial. 

Două treimi din numărul total al copiilor care beneficiază de măsura de protecție specială 

a plasamentului se află în astfel de tipuri de plasamente. Reevaluarea acestor cazuri este 

de competența și de obligația specialiștilor din cadrul direcției. Ne putem achita de această 

sarcină cu foarte multe greutăți, având în vedere fluctuația de personal, care periodic se 

traduce prin numărul mare al cazurilor/asistent social sau psiholog. Reevaluarea acestor 

cazuri se realizează prin multe deplasări pe întreg teritoriul județului. De asemenea, 

presupune și prezentarea acestor cazuri instanței judecătorești competente, Comisiei 
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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.  

Din cadrul serviciului fac parte asistenți sociali și psihologi (pe moment doar un singur 

psiholog). Asistenții sociali monitorizează cazurile copiilor aflați în plasament la rude sau 

alte persoane/familii și ai copiilor plasați în diferite servicii 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.  

Specialiștii din cadrul Direcției instrumentează aproximativ 300 de asemenea cazuri de 

plasamente familiale (303 de copii la finalul anului 2018). În anumite situații și cazurile de 

tutelă de pe teritoriul județului Covasna sunt pregătite de către angajații acestui serviciu. 

La sfârșitul perioadei raportate în evidența Direcției erau consemnate 22 de cazuri de 

tutelă. Activitatea desfășurată în soluționarea cazurilor de plasamente familiale este 

organizată conform principiului zonal și presupune: 

- instrumentarea cazurilor noi: evaluarea psiho-socio-economică a situației familiei 

biologice a copilului, evaluarea psiho-socio-economică a familiei/persoanei care dorește 

plasamentul, colaborarea cu serviciile publice de asistență socială de la domiciliile 

familiilor implicate, pregătirea dosarului și prezentarea cazului în fața comisiei/instanței în 

vederea instituirii măsurii de protecție specială a plasamentului;   

- reevaluarea cazurilor: reevaluarea presupune reînnoirea tuturor actelor din dosar, vizite 

la domiciliile persoanelor implicate, întâlnirile echipei multidisciplinare, pregătirea și 

prezentarea cazului în fața comisiei sau pentru directorul general adjunct;  

- modificarea măsurii: dacă în urma reevaluării se constată necesitatea modificării 

măsurii, documentele trebuie pregătite în acest sens și depuse spre soluționare comisiei/ 

instanței: 

- monitorizarea cazurilor este o obligație impusă de lege și presupune prezentarea de 

rapoarte trimestriale către AJPIS Covasna; 

- încetarea măsurii plasamentului: închiderea cazului se poate întâmpla la cererea 

părinților prin reintegrarea copilului în familia biologică, la împlinirea vârstei majoratului 
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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.  

 

Cazurile de plasamente familiale se prezintă astfel (inclusiv serviciile aparținând Fundației 

Sf. Francisc): 

- nr. cazuri la 01.01.2018: 375 

- nr. cazuri noi: 65 

- nr. cereri retrase: 1 

- nr. cazuri reevaluate: 215 

- nr. reintegrări în familie: 10 

- nr. cazuri revocate: 24 

- nr. cazuri la 31.12.2018: 380 

- nr. cazuri rezolvate fără hotărâre/sentință: 6 

- nr. cereri respinse fără hotărâre: 18 

- nr. cereri respinse cu hotărâre: 2 

- nr. cazuri tutela: 14 

- nr. cazuri predate altor servicii: 4 

- nr. cazuri active la 01.01.2018: 350 

- nr. cazuri active la 31.12.2018: 356 

 

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 2018 

Nr. intrări 45 48 36 43 35 44 61 46 60 

Nr. ieșiri 38 27 46 86 64 28 67 34 45 
   

Din evidențele oficiale lunare rezultă modificările lunare în interiorul serviciului:  
 

Modificări lunare Nr. 

cazuri 

inițial 

intrări ieșiri Nr. 

cazuri 

final 

Ian 2018 Plas. la rude 268 0 7 261 

 Plas. Pers./fam. 43 0 1 42 

 Tutela 24 0 0 24 

Febr 2018 Plas. la rude 261 5 8 258 
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 Plas. Pers./fam. 42 0 1 41 

 Tutela 24 0 1 23 

Mar 2018 Plas. la rude 258 8 2 264 

 Plas. Pers./fam. 41 1 0 42 

 Tutela 23 0 1 22 

Apr 2018 Plas. la rude 264 1 1 264 

 Plas. Pers./fam. 42 0 0 42 

 Tutela 22 0 0 22 

Mai 2018 Plas. la rude 264 2 1 265 

 Plas. Pers./fam. 42 0 2 40 

 Tutela 22 0 0 22 

Iun 2018 Plas. la rude 265 0 1 264 

 Plas. Pers./fam. 40 0 1 39 

 Tutela 22 2 0 24 

Iul 2018 Plas. la rude 264 1 4 261 

 Plas. Pers./fam. 39 0 1 38 

 Tutela 24 0 2 22 

Aug 2018 Plas. la rude 261 1 2 260 

 Plas. Pers./fam. 38 1 0 39 

 Tutela 22 1 0 23 

Sept 2018 Plas. la rude 260 1 4 257 

 Plas. Pers./fam. 39 0 0 39 

 Tutela 23 0 1 22 

Oct 2018 Plas. la rude 257 7 6 258 

 Plas. Pers./fam. 39 0 0 39 

 Tutela 22 0 0 22 

Noi 2018 Plas. la rude 258 2 2 258 

 Plas. Pers./fam. 39 1 1 39 

 Tutela 22 2 0 24 

Dec 2018 Plas. la rude 258 5 1 262 

 Plas. Pers./fam. 39 0 0 39 

 Tutela 24 0 2 22 

   42 53  
 

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.  

   
 

  Serviciul de asistență maternală 

După modificarea legislativă  din 2015 referitoare la interdicția plasării copiilor sub vârsta 

de 3 ani în servicii de tip rezidențial, la sfârșitul anului 2018 a intervenit o nouă 

modificare. Din data de 01.01.2019 pragul de vârstă prevăzut a fost schimbat la 7 ani prin 

modificarea Legii nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului. 

La fel ca și în anii anteriori, se menține tendința de scădere atât a numărului asistenților 

maternali profesioniști, cât și, implicit, a numărului copiilor plasați în asistență maternală. 

Dacă la începutul anului 2011 Direcția a avut un număr de 161 de angajați AMP, la 

sfârșitul anului 2017 acest număr era de 132, iar la sfârșitul anului 2018 a ajuns la 125. 

Implicit a scăzut și numărul copiilor plasați în asistență maternală. În anul 2011 au fost 314 

de copii plasați la AMP, la sfârșitului anului 2017 la 239, iar la sfârșitul anului 2018 a ajuns 

la 220.   

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 

14 

AMP care au în plasament 1 copil fără handicap 11 

AMP care au în plasament 2 copii 79 

AMP care au în plasament 3 copii 5 

TOTAL 125 

 

 Statistici privind asistenții maternali profesioniști: 

Atestatele asistenților maternali profesioniști se emit pe o perioadă de trei ani, dar situația 
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lor și a copiilor aflați în plasament trebuie verificate lunar. Activitatea asistenților 

maternali profesioniști a fost monitorizată prin 1658 vizite la domiciliul acestora, de către 

asistenții sociali responsabili de monitorizarea activității AMP, psihologii serviciului, 

respectiv asistenții sociali responsabili de copii, fiind întocmite 1658 de rapoarte de 

monitorizare.  

În ceea ce privește atestările, reatestările, alte modificări și, implicit modificări ale 

raporturilor de muncă, în anul 2018 au avut loc următoarele activități: 

- reînnoirea atestatului de AMP: 45 de cazuri; 

- încetarea/suspendarea contractului individual de muncă: 7 cazuri.  

În cursul anului trecut un număr de 12 de persoane au solicitat evaluare în scopul de a 

deveni asistenți maternali profesioniști. În urma evaluării condițiilor existente la 

domiciliul persoanelor solicitante, 9 persoane au fost admise la examenul organizat în 

urma cursului de formare.  

Pe parcursul anului 2018 toți asistenții maternali au participat la cursuri de perfecționare, 

organizat de reprezentanții S.C. PRO SAFETY CONSULTING S.R.L din Brașov. Au fost 

organizate 5 serii de cursuri de formare continuă. De asemenea, s-a înființat un grup de 

auto-ajutorare pentru asistenții maternali din mun. Tg. Secuiesc și din zonă. 

Statistici privind copiii plasați în asistență maternală: 

În anul 2018, 24 copii au fost plasați la asistenți maternali profesioniști în plasament în 

regim de urgență.  

Specialiștii serviciului responsabili pentru copii aflați în plasament au reevaluat 205 de 

cazuri. În urma reevaluării situației copiilor aflați în asistență maternală: 

- 4 copii au fost transferați la case familiale; 

- 2 copii au fost transferați la CPRU; 

- 1 copil a fost transferat la un alt asistent maternal; 

- 2 copii au fost dați în plasament familial; 

- 5 copii au fost reintegrați în familie; 

- pentru 7 tineri s-a dispus încetarea măsurii; 

- 21 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 2018 au fost vizitați periodic 
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49 de copii. 7 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 2 copii a fost instituit un plan individualizat de dezvoltare; 

- 11 copii au beneficiat de terapie de suport; 

- 42 de  copii au beneficiat de consiliere psihologică; 

- 105 de asistenți maternali au beneficiat de consiliere psihologică şi terapie 

suportivă. 

 Alte activități: 

• În perioada 16-21 iulie 2018, 35 de copii (dintre care 10 copii cu dizabilități) au 

participat la tabăra organizată de Direcția de Sport și Tineret Covasna la Pădureni.  

• La data de 22 iunie 2018, DGASPC Covasna a organizat a XV-a ediție a Zilei 

Asistentului Maternal. Evenimentul a avut loc la Muzeul Național Secuiesc din mun. Sf. 

Gheorghe 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. 
   

  

8. Adopții interne  
 

Domeniul adopției reprezintă un proces în continuă schimbare în sensul detalierii cât mai 

minuțioase a prevederilor legislative. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției a 

suferit mai multe modificări, care au fost aduse în interesul copilului și al familiei (de ex. s-

a extins perioada de valabilitate a atestatului de familie aptă să adopte de la un an la 2 ani, 

s-a introdus profilul copilului greu adoptabil etc.), dar au avut loc și modificări tehnice 

(predarea responsabilității completării Registrului Național de Adopție de către forul 

central la nivelul județelor, adică pentru DGASPC). Procesul de adopție cuprinde mai 

multe faze, inițial făcându-se demersuri în paralel pentru copilul care urmează să fie liber 

pentru adopție și pentru familia potențial adoptatoare.  

În privința copilului prima fază presupune deschiderea procedurii adopției. În anul 2018 

au fost admise de instanță 34 de dosare cu acest obiect, iar 3 cauze erau încă pe rol la 

sfârșitul anului.  

În privința familiilor adoptatoare, în anul 2018 au fost evaluate și au primit atestate de 
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familie aptă pentru adopție un număr de 18 familii (6 familii erau încă în evaluare la 

sfârșitul anului).  

În urma acestor demersuri, s-au realizat 15 încredințări în vederea adopției pentru o 

perioadă de 90 de zile la familiile adoptatoare (unele încredințări au avut loc în alte 

județe). Aceasta este o perioadă de adaptare care se finalizează prin încuviințarea adopției, 

dată de la care adopția își produce efectele: copilului i se întocmește un nou certificat de 

naștere în care sunt trecuți părinții lui și copilul devine rudă cu familia/rudele părinților 

lui.  

Anul trecut au fost finalizate 19 încuviințări.  

Ultima etapă este reprezentată de post-monitorizare care durează doi ani și are ca scop 

verificarea periodică a atașamentelor formate, a modalității de creștere și educare a 

copilului în familie.  

Alte date din activitatea Compartimentului de adopție, postadopție:    

- un număr de 37 de familii/copii au fost monitorizate în cadrul etapei de post-

adopție; 

- alte 12 de familii au beneficiat de informare și consiliere cu privire la adopție; 

- există 74 de copii în RNA cu DPA activ, 14 cazuri în potrivire în diferite faze și 10 

cazuri cu PIP adopție în lucru. 

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 și dezvoltarea încrederii lor în propria persoană și în ceilalți. Serbarea Copiilor 

Adoptați a fost organizată în data de 09.06.2018. 

Reușitele în această perioadă se concretizează și în următoarele: 

- Cazuri crescute de încredințări în vederea adopției, și a familiilor cu atestat în vederea 

adopției unui sau a mai multor copii;  

- Familii care au adoptat copii de vârstă mai mari; 

- Asistenți maternali care au adoptat sau sunt în curs de a adopta copiii aflați în 

plasament; 

- A crescut numărul familiilor care au cerut reevaluare pentru a adopta al doilea copil; 
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- Realizarea paginii de Facebook pentru familiile care au adoptat copii sau sunt în curs de 

a adopta. 

 
 

9. Protecția copiilor cu dizabilități 
 

Un important segment al activității direcției vizează susținerea funcționării serviciilor care 

asigură protecția și reabilitarea copiilor cu dizabilități. Încadrarea 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 2018 au fost 70 de cazuri noi și 52 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:  

593 

Grav Neuropsihic – mintal – asociat 211  

 

338 

Fizic 7 

Somatic 95 

Vizual 12 

Auditiv 13 

Accentuat Neuropsihic – mintal – asociat 76  

 

157 

Fizic 14 

Somatic 31 

Vizual 16 

Auditiv 20 

Mediu  Neuropsihic – mintal – asociat 47  

 

90 

Fizic 13 

Somatic 14 

Vizual 11 

Auditiv 5 

Ușor Neuropsihic – mintal – asociat 3  

 

8 

Fizic 1 

Somatic 4 

Vizual - 
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Auditiv - 
 

 O altă statistică întocmită de CEC copii vizează următoarele categorii: 

 Numărul total de copii cu hipoacuzie și surdomutitate:         39 

Numărul total de copii cu autism:                                           58 

Numărul total de copii cu diabet zaharat tip I:                        43 

Numărul total de copii cu sindrom Down:                              33 

 Numărul total de copii cu probleme de vedere si nevăzători:      36 

Potrivit datelor secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului Covasna, în cursul 

anului 2018, SEC a prezentat Comisei 594 de dosare, emiţându-se 594 hotărâri și 593  

certificate de încadrare în grad de handicap, care pot fi clasificate astfel: 

Încadrări în grad de handicap: Date CPC Date SEC 

GRAV 33 338 

GRAV cu asistent personal 305 

ACCENTUAT 157 157 

MEDIU 90  90 

UŞOR 8 8 

Respingerea încadrării 1  

TOTAL 594 593 

  

Pentru protecția copiilor cu dizabilități în cadrul DGASPC Covasna funcționează 

următoarele servicii: 

• un centru de plasament: Centrul de Plasament nr. 6 Olteni este un centru de 

tip rezidențial pentru copii cu dizabilități. La finalul anului 2018 centrul găzduiește 49 de 

copii/tineri, dintre care pentru 41 de copii/tineri a fost instituită măsura plasamentului, iar 

8 copii au internare semestrială, ei fiind orientați la școli speciale.  

Având în vedere că pentru acest centru a fost întocmit un plan de închidere, în cursul 

anului nu s-a instituit nici o măsură de plasament. Pentru doi tineri a încetat măsura 

plasamentului, iar pentru alți doi este în curs soluționarea cererilor lor de încetare a 

plasamentului. În total 6 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.  
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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:  

- 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; 

- în luna iulie 12 beneficiari au participat la o tabără organizată la Pădureni; 

- echipa de fotbal a centrului a participat la Cupa CSASZ organizată de către 

DGASPC Harghita în mun. Miercurea Ciuc 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 partea ONG SAM-Hjalp centrul a primit sponsorizări în 

valoare de 52341,19 lei). 

Din fondurile proprii, precum și cu ajutorul sponsorizărilor din străinătate (în special, din 

Suedia), s-a reușit asigurarea unei alimentații corespunzătoare și unui climat familial 

pentru beneficiarii centrului. În vederea îndeplinirii misiunii sale, centrul colaborează cu 

școlile unde învață copiii din centru, cu diferite organizații din străinătate, cu 

autoritățile/instituțiile locale. 

Cu toate că imobilul urmează să fie redat spre folosință proprietarilor, pentru a asigura 

confortul și protecția copiilor și tinerilor rezidenți, în anul 2018 au fost efectuate lucrări de 

reparații și dotări. În continuare căutăm soluții pentru asigurarea alternativelor pentru 

copii în urma închiderii centrului. În acest demers este foarte importantă colaborarea cu 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna, având în vedere că majoritatea copiilor din centru 

frecventează învățământul special. În urma evaluării tuturor copiilor s-a realizat planul de 

închidere. Având în vedere că prin proiectele vizate nu se permitea achiziționarea de  

terenuri/clădiri, am apelat la autoritățile locale pentru identificarea terenurilor și a clădirii 

necesare pentru conceperea proiectului. Din păcate, ne-am lovit de rezistența comunității, 
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a unui grup de cetățeni din orașul Baraolt, unde a fost prevăzută construirea a două case 

de tip familial.    
 

• un centru rezidențial pentru copii cu dizabilități: Centrul Rezidențial 

pentru Copii cu Dizabilități Baraolt a găzduit și oferit servicii de recuperare pentru 16 

copii (15 la sfârșitul anului). Având în vedere că reintegrarea în familie sau transferul la 

alte servicii nu se realizează frecvent, centrul funcționează tot timpul la capacitate 

maximă. Însă acest lucru face imposibilă instituționalizarea copiilor mici în sistem 

rezidențial, întru-cât CRCD Baraolt este singurul serviciu cu acest specific, iar asistenții 

maternali profesioniști nu acceptă preluarea în îngrijire a copiilor cu handicap grav. 

Grupele de vârstă ale beneficiarilor variază în funcție de beneficiarii prezenți la un 

moment dat: la sfârșitul anului împărțindu-se astfel – între 0-1 an 0 copil, între 1-3 ani 3 

copii, între 3-6 ani 8 copii, peste 6 ani 4 copii.  

Toți copiii sunt încadrați în grad de handicap (11 copii în grad grav, 3 copii în grad 

accentuat, 1 copil 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 374 de consultații, mai mulți copii au avut internări spitalicești și 

consultații la diferite spitale. Din cauza vârstei și a problemelor de sănătate grave, copiii 

sunt primiți în spital numai cu însoțitor, ceea ce îngreunează foarte mult activitatea 

centrului. Dezvoltarea copiilor se monitorizează și prin evaluări psihologice, precum și 

prin reevaluarea situației lor psiho-sociale. Se acordă atenție menținerii relațiilor cu 

părinții, care se realizează prin vizite sau telefonic.  

Se acordă o mare atenție integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități, trei dintre copii 

frecventează grădinița în grupa specială. Copiii au fost vizitați de grupuri de voluntari din 

Irlanda și au primit sponsorizări și cadouri din partea unor organizații, instituții,  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.   

 

• 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.  
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Conform datelor de la sfârșitul anului 2018, de aceste servicii beneficiază câte 12 

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. Un copil din CF Tinoasa este 

vizitat de părinți. Din CF Lunga 3 copii sunt vizitați de părinți, iar unul dintre ei își petrece 

acasă vacanțele. 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.).  

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”.  

• cinci centre de reabilitare: 

1. Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap ”Székely-Potsa” Chilieni era 

frecventat în cursul anului 2018 de 28 - 31 de copii cu nevoi speciale. Majoritatea dintre ei, 

19 beneficiază de un program zilnic, în regim de centru de zi, iar ceilalți urmează diferite 

activități de recuperare într-un program mai redus. 7 dintre copii provin din asistență 

maternală, iar ceilalți din familiile lor naturale.  

Copiii și-au desfășurat activitățile de recuperare după programul individual de reabilitare. 

Programele au fost alcătuite din activități senzorio-motorii, activități cognitive, muzică și 

mișcare, activități de dezvoltare a comunicării, activități de dezvoltare a autoservirii, 

activități în aer liber. 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 2018. 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 1-12 octombrie 2 eleve ai Liceului St. Yves din Gourin 
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(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 luna februarie au continuat vizita 

copiilor din grupa Csibészkék și Micimackó de la Grădinița Hófehérke în cadrul 

programului Strategia Națională de Acțiune Comunitară. În data de 5 iulie Asociația 

pentru Moralitate și Identitate Cultural Creștină din mun. Sf. Gheorghe a organizat un 

concert de binefacere la Muzeul Național Secuiesc. În data de 7 decembrie 2018 a avut loc 

a XI-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. 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 2018 de 10-11 copii. Centrul funcționează 

potrivit acelorași principii ca și centrul din Chilieni. La sfârșitul anului cei 11 copii urmau 

programe de recuperare diferențiate: 6 dintre copii a beneficiat de un program zilnic, 2 

copii au avut un program de câteva zile pe săptămână fiind înscriși și într-o grădiniță de 

masă, iar pentru 3 copii activitățile de recuperare se desfășurau după terminarea 

programului școlar. Doar un copil provine din asistență maternală, 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 
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Strategia Națională de Acțiune Comunitară în parteneriat cu elevii școlii din Arcuș și 

copiii de la Grădinița Hófehérke. În zilele de 13-14 decembrie a avut loc cea de a XIV-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. Personalul centrului a beneficiat de curs de formare profesională. Centrul se 

confruntă cu problemele obișnuite de personal (lipsa psihologului și a psihopedagogului 

angajat al direcției). 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 2018, de serviciile centrului beneficiază 69 de copii, cu 

vârsta cuprinsă între 3-17 ani. 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. S-a inițiat un parteneriat prin programe comune cu Grădinița cu program 

prelungit Vackor din mun. Tg. Secuiesc.  

4. Centrul de Reabilitare Baraolt a oferit servicii de recuperare pentru 31 de copii, 

conform datelor de la sfârșitul anului. De serviciile centrului beneficiază copiii din centrul 

rezidențial (14), din centrul de zi (9), casa familială (1), precum și din comunitate (7). 

Specialiștii centrului: psihologul, psihopedagogul și kinetoterapeutul contribuie la 

realizarea planurilor de abilitare – reabilitare.  

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 
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Baraolt, Centrul de Reabilitare a participat activ, atât prin beneficiari, cât și prin personalul 

aferent la activitățile organizate de centrul de coordonare. Au fost sărbătorite zilele de 

naștere ale copiilor, sărbătorile religioase, Ziua Copilului. 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). S-a organizat ziua porților 

deschise.   

5. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sf. Gheorghe a fost construit 

printr-un program finanțat de Fundația SERA România. Lucrările s-au finalizat la sfârșitul 

anului 2017, dar centrul nu a fost încă deschis beneficiarilor din cauza întârzierii provocate 

de racordarea la rețeaua de gaze.  

   

10. Centre de zi 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna susține în continuare 

anumite tipuri de servicii primare, de prevenție, care ar fi în atribuția autorităților locale. 

Primăriile au acreditare doar pentru furnizarea unor servicii de informare, consiliere, 

acordarea ajutoarelor sociale. La sfârșitul anului 2015 au existat 3 centre de zi susținute de 

către consiliile locale, însă numărul lor a crescut la 5 la sfârșitul anului 2016. De atunci nu 

au fost înființate noi servicii.  

În ultima perioadă se observă importanța acordată de către organizațiile 

neguvernamentale funcționării serviciilor de tip centre de zi. Numărul centrelor de zi 

asigurate de către organisme private acreditate (OPA) a crescut de la 6 la 16 în cursul 

anului 2016, la care s-au mai adăugat altele 2 în anul 2017. Numărul acestor servicii este de 

18 în anul 2018. 

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 pregătirea temelor de casă, 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 2018, numărul beneficiarilor se prezintă astfel: 
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• Centrul de zi Sf. Gheorghe oferă servicii pentru copii de vârstă preșcolară și 

școlară. De obicei, au loc schimbări în rândul beneficiarilor la începutul anului școlar: în 

primul semestru al anului 2018 centrul a fost frecventat de 15 de copii de vârstă preșcolară 

și 6 copii de vârstă școlară, iar în al doilea semestru de 17 preșcolari și 7 școlari. Activitățile 

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. De 

asemenea, copiii s-au implicat în Campania Floare pentru suflet oferind persoanelor 

vârstnice flori și felicitări de ziua lor. Se fac vizite cu ocazia zilelor porților deschise la 

diferite instituții, de ex. la poliție, pompieri etc. Recunoscând importanța dialogului cu 

părinții copiilor, sunt organizate întâlniri lunare pentru discutarea problemelor ivite. 

• Centrul de zi Tg. Secuiesc oferă servicii pentru 13 de copii. Lor li s-au asigurat 

activități de recreere și de socializare (de ex. plimbări, ieșiri la cofetărie, serbarea zilelor de 

naștere și a sărbătorilor religioase, excursii), activități de îngrijire și educaționale (de ex. 

activități de grup cu diferite teme, educație sexuală), activități cu părinții, precum și 

activități în comunitate. Majoritatea copiilor  provin din familii cu situația materială 

precară și/sau dezorganizată.  

Activitatea centrului este sprijinită de Asociația Szentkereszty Stephanie. Copiii sunt 

implicați activ în viața comunității prin participarea la diferitele evenimente organizate în 

oraș. În fiecare an de sărbători copiii primesc cadouri din partea Poliției Municipiului Tg. 

Secuiesc. La rândul lor, părinții copiilor sunt activ implicați în viața centrului, participă la 

consiliere, informări, ședințe cu teme multiple.  

• Centrul de zi Baraolt a oferit servicii pentru 11 beneficiari. Numărul copiilor era 

scăzut din cauză că Primăria Orașului Baraolt nu a efectuat anchetele sociale și nu a emis 

propunerile necesare pentru admiterea copiilor în centru (din cauză că nu poate contribui 

la cheltuielile centrului din lipsa bugetului necesare). 10 copii frecventează învățământul 

de masă, iar 1 copil la școala specială.  

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, 
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participare la zilele deschise organizate de centru, excursii, educație pentru sănătate, 

serbarea sărbătorilor religioase, clubul copiilor organizat în centru, activități de orientare 

școlară și profesională). Sănătatea copiilor este supravegheată. Părinții sunt activ implicați 

în programele organizate în centru.   

 

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. Funcționarea și organizarea Comisiei a fost modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 502/2017. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Comisia emite 

hotărâri. Principalele atribuții ale Comisiei sunt următoarele:  

a) stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru 

tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de 

protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța 

judecătorească;  

b) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către 

Comisie, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au 

modificat sau, după caz, în situația în care în urma monitorizării aplicării măsurii de 

protecție specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii; 

c) informează părinții prezenți la ședințele Comisiei cu privire la consecințele 

stabilirii măsurii de protecție specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv 

asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil pe durata aplicării măsurii;  

d) hotărăște, dacă este cazul, în condițiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuției lunare a 

părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condițiile 

Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

e) eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent 

maternal;  

f) stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează 

certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap; 

g) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități în situația 

stabilirii unui alt grad de handicap față de propunerea serviciului de evaluare complexă; 

h) informează în scris conducerea instituțiilor pe care membrii Comisiei le 

reprezintă asupra dificultăților întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială 

pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberarea 

certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap și asupra necesității de 
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dezvoltare a serviciilor sociale, educaționale și de sănătate pentru copii în vederea 

identificării de soluții;  

i) soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora 

nu este stabilită de lege în competenţa altor instituții sau a instanțelor judecătorești, după 

caz; 

j) colaborează cu organismele private acreditate care desfășoară activități în 

domeniul protecției drepturilor copilului și al protecției speciale pe raza administrativ-

teritorială;  

k) întocmește un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului județean. 

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 această secțiune prezentăm 

datele și informațiile referitoare la activitatea Comisiei pentru protecția copilului.  

Potrivit raportului prezentat de secretariatul CPC, în anul 2018 au avut loc 22 de ședințe 

ordinare și 10 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 212 de dosare (emițându-se 139 de hotărâri, 60 de 

reevaluări fără emiterea altei hotărâri, 5 solicitări de acordare al avizului favorabil din alte 

județe, 8 cazuri au fost amânate), conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Măsurile stabilite de către Comisie 

1. Instituire 

plasament la: 

Rude până la grd. IV 5  

22 Case Familiale 1 

Fundație/Organism privat acreditat 2 

Fundație/Organism privat acreditat din alte județe 3 

Fundație/Organism privat acreditat în alte județe 3 

Centre de plasament 8 

2. Menținerea 

măsurii de 

plasament la: 

Rude până la grd. IV 2 31 

Rude până la grd. IV stabilită prin Sent. Civ. – 18/26 6 

Rude până la grd. IV – stabilită prin Sent. Civ. – cu scopul 

facilitării integrării socială 

1 

A.M.P. – cu scopul continuării studiilor 1 

A.M.P. stabilită prin Sent. Civ. – cu scopul continuării 8 
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Nr. 

crt. 

Măsurile stabilite de către Comisie 

studiilor 

A.M.P. - cu scopul facilitării integrării socială 1 

Case Familiale -18/26 ani 1 

Case Familiale stabilită prin Sent. Civ. – 18/26 ani 4 

Case Familiale stabilită prin Sent. Civ. – cu scopul 

facilitării integrării socială 

1 

Fundație/Organism privat acreditat - 18/26 ani 2 

Centre de plasament stabilită prin Sent. Civ. - 18/26 ani 3 

Centre de plasament stabilită prin Sent. Civ. - cu scopul 

facilitării integrării socială 

1 

3. Modificarea 

măsurii de 

plasament 

De la A.M.P. la rude până la grd. IV/familie 1 2 

Modificarea Centrului de plasament – 18/26 ani 1 

4. Reintegrarea 

în familia 

naturală de 

la: 

Rude până la grd. IV 1 6 

Rude până la grd. IV din alte județe 2 

Fundație/Organism privat acreditat 2 

Centre de plasament din alte județe 1 

5. Încetarea 

măsurii de 

plasament 

stabilită la: 

Rude până la grd. IV - 18/26 ani 10 23 

A.M.P. - 18/26 4 

Fundație/Organism privat acreditat - 18/26 ani 1 

Centre de plasament - 18/26 ani 8 

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

județe 

5 

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

plasamentului în județul Covasna 

3 

8. Supraveghere specializată 1 

9. Reatestări A.M.P. 51 

10. Reevaluări fără emiterea altei hotărâri  60 

11. Cazuri amânate 8 

TOTAL 212 

 

Tip caz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Instituire plasament 19 26 24 24 19 33 73 32 22 

Menținere/ modificare 13 9 3 9 12 15 11 25 33 
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plasament 

Încetare plasament 22 41 21 18 19 12 30 13 29 

Reevaluări fără emiterea altei 

hotărâri 

151 127 121 110 96 68 74 76 60 

TOTAL 205 203 169 161 146 128 188 146 144 

 

Au fost trimise prin poștă cu confirmare de primire 187 de invitații la ședințe, au fost 

înaintate 28 de invitații prin afișare către primăriile locale și 90 de invitații cu procese-

verbale de îndeplinire a convocărilor înmânate destinatarilor și au fost întocmite 63 de  

procese-verbale de îndeplinire al convocărilor. 

b) au fost prezentate Comisei 594 de dosare cu propuneri de încadrare în grad de 

handicap, emițându-se 594 de hotărâri și 593 de Certificate de încadrare în grad de 

handicap (tabelul aferent fiind prezentat la punctul 7. Protecția copiilor cu dizabilități). 
 

 

Cuprins 

1. Servicii oferite 

2. Date statistice 

3. Noutăți legislative 

4. Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatriere 

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

6. Servicii rezidențiale 

7. Alternative de tip familial (plasamente familiale, asistență maternală) 

8. Adopții interne  

9. Protecția copiilor cu dizabilități 

10. Centre de zi 

11. Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului  

12. Concluzii 

13. Alte date cu privire la protecția copilului: statistică proprie 
 

Tip de dosare verificate Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Cazuri noi, dosare care trebuie 

introduse în instanță sau în care 

trebuie emise dispoziții 

375 458 401 393 458 416 431 

Dosare cu sentință civilă 

reevaluate 

239 290 245 214 217 216 288 

Total 614 748 646 607 675 632* 719* 
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 *menționez că la sfârșitul anului aveam încă aprox. 100 de dosare neverificate 
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II. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI DOMESTICE 

 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal, Anexa 1 art. 10 lit. b) sunt stabilite atribuțiile principale ale 

Direcției în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. Aceste prevederi se 

coroborează cu cele din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice, precum și alte acte normative. 

În cadrul DGASPC Covasna funcționează două servicii:  

 

1. Compartimentul de internare în regim de urgență, telefonul pentru cazurile de 

urgență, violență domestică: a fost înființat după publicarea H.G. nr. 797/2017, prin 

Hotărârea nr. 47/2018 a Consiliului Județean Covasna. Compartimentul cuprinde 4 

posturi: 2 inspectori/asistenți sociali și 2 psihologi. Până la sfârșitul anului 2018 nu a fost 

ocupat niciun post.  

 

2. Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie: 

(locația fiind secretizată) a fost înființat pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie și are ca obiectiv oferirea unui adăpost pentru victimele violenței domestice.  

Centrul are o capacitate de 6 locuri. Luând în considerare perioada de ședere permisă de 

60 de zile cu posibilitate de prelungire, precum și fluctuația beneficiarilor, conform 

statisticii ținute de responsabilii centrului, în anul 2018 au fost găzduiți un număr de 22 de 

persoane, dintre care 12 adulți și 10 copii.  

Acestor beneficiari li s-a asigurat: 

- primire și găzduire temporară, 

- îngrijire și întreținere zilnică într-un mediu cât mai asemănător celui din familie, 

- asistență medicală și îngrijire,  

- sprijin material/financiar constând în alimente, haine, încălțăminte, materiale 

consumabile etc., 

- acompaniere în rezolvarea sarcinilor,  

- consiliere care dezvoltă independența beneficiarului, încurajarea de a lua decizii, 

etc., 
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- socializare: sărbătorirea în comunitate a sărbătorilor, participarea la evenimentele 

culturale etc.,  

- reabilitare,  

- art-terapie,  

- reintegrare socială, 

Cea mai importantă activitate de care beneficiază cei adăpostiți în acest centru care au fost 

nevoiți să-și părăsească locuința și mediul lor de viață, este găsirea unei locuințe potrivite 

și a surselor necesare pentru susținerea acestei locuințe și a mediului de viață schimbat. 

Având în vedere complexitatea acestor probleme și adaptarea lor într-un mediu de viață 

dominat de lipsa locurilor de muncă și costul ridicat folosit pe piața imobiliară, se ajunge 

frecvent în situația necesității prelungirii șederii beneficiarilor în centru.  

Cu ajutorul specialiștilor implicați din cadrul centrului de coordonare, s-a reușit integrarea 

în societate a tuturor beneficiarilor admiși în centru. Exemple: una dintre victime și-a 

cumpărat un apartament și a început o viață nouă împreună cu copiii și cu mama ei; o 

beneficiară a dorit să mai acorde o șansă căsniciei sale și s-a întors la domiciliul ei anterior; 

doi beneficiari își continuă viața în casa părinților; o beneficiară s-a întors la domiciliu, 

concubinul 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.  

 

 

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 

Dec. 

2018 
Centru de 

primire în 

Regim de 

Urgență 

pentru  

victime ale 

violenței în 

familie  

(copii + adulți) 

- 8 5 5 2 -  
(+1  

adult) 

1  
(+1 

adult) 

2 
(+1 

adult) 

-  
(1  

adult) 

2 
(+1 

adult) 

0 1  
(+ 3 

adult) 
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III. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI PERSOANELOR 

ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 

 

1. Servicii rezidențiale și ambulatorii 

 

La nivelul DGASPC Covasna, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Tg. Secuiesc 

funcționează trei servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități:  

- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc,  

- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională, 

- Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 

Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc.   

 

1. Centrul de Îngrijire și Asistență 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. În urma schimbărilor intervenite în cursul anului 2018 

(un beneficiar transferat, două decese) la sfârșitul anului numărul beneficiarilor era de 25 

de persoane: 12 femei și 13 bărbați cu vârstele între 18-70 de ani. Centrul acordă 

următoarele servicii: îngrijire și asistență (hrănire, igienă personală, supravegherea și 

menținerea sănătății, medicație); recuperare; (re)socializare și reintegrare.  

Din luna martie 2017 centrul funcționează în clădirea mare din incinta complexului. 

Trebuie menționat că, în cazul persoanelor asistate în centru, incluziunea socială nu 

însemnă și reintegrarea în familie dat fiind faptul că beneficiarii centrului provin din 

sistemul de protecție a copilului și părinții sau rudele, după caz, în general nu se 

interesează de acești adulți/tineri. Incluziunea în cazul lor înseamnă o viață demnă în 

centru și acceptarea lor de către comunitate, precum și participare la unele evenimente din 

comunitate.  

Toți beneficiarii au câte un tutore desemnat. Beneficiarii participă la diferite activități de 

recuperare și de ergoterapie. De asemenea, sunt implicați în viața comunității, participă la 

evenimente, expoziții, plimbări în aer liber. Centrul funcționează cu 7 angajați, dar 

activitatea serviciului este susținută și prin implicarea angajaților din cadrul Centrului de 

Coordonare.  
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2. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională 

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.  

Pentru o mai bună funcționare și în interesul beneficiarilor, în luna martie 2017 locația 

centrului a fost schimbată în incinta complexului, a fost mutat în clădirea mică din curtea 

complexului.  

Beneficiarii se caracterizează prin abilități de muncă bune spre foarte bune, un grad ridicat 

de autonomie personală, dar și prin tulburări de comportament moderate spre accentuat. 

În anul 2018 CITO a funcționat cu 14 – 12 beneficiari. 2 persoane au fost integrate în 

societate. Beneficiarii participă la mai multe feluri de activități, unii își mențin legăturile cu 

familia și au legat prietenii cu persoane din afara centrului.  

Au fost marcate zilele de naștere și sărbătorile legale. De asemenea, locatarii centrului au 

participat activ la evenimentele organizate în comunitate. 

3. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 

Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc   

CSRNTA este o instituție de asistență socială care asigură programe de recuperare și 

reabilitare neuro-motorie pentru persoane adulte cu handicap în regim ambulatoriu, 

având ca finalitate contribuirea la dezvoltarea autonomiei personale, la reinserţia socială și 

profesională a beneficiarilor.  

Centrul oferă beneficiarilor recuperare neuro-motorie, prin magnetoterapie și terapie 

combinată de electroterapie, ultrasunete și laser; kinetoterapie. Din păcate în al doilea 

semestru aparatele complexe s-au defectat, astfel numărul beneficiarilor din afara 

centrului a scăzut considerabil. În anul 2018 au beneficiat de aceste programe 196 de 

persoane.  

Prin îmbunătățirea stării de sănătate serviciile oferite contribuie la integrarea socio-

profesională a persoanelor cu handicap. 

 

 2. Biroul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 
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În anul 2018 situația cazurilor instrumentate de către Biroul de Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap se prezintă astfel:   

  TOTAL 

Persoane deplasabile 2137 2616 

Persoane nedeplasabile 479 

 

Cazuri noi 863 2616 

Cazuri vechi 1753 

 

Grad I 736  

 

2616 

Grad II 1143 

Grad III 500 

Grad IV 50 

Nu se încadrează 187 

Alte situații: 

Reevaluare pentru agravarea stării de sănătate 328 

Cu certificate provenite de la CEC copii 33 

Dosar transferate 21 

Acte expirate 15 

Persoane decedate 19 

 

3. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 

În anul 2018 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 2702 

2. Nr. ședințelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 49 

3. Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate – total 

                                                                              din care:  - cazuri noi 

                                                                                               - revizuiri 

2668 

800 

1868 

 - Grav (cu asistent personal) 537 

 - Grav (fără asistent personal) 198 

 - Grav cu indemnizație de însoțitor 0 
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 - Grav fără indemnizație de însoțitor 0 

 - Accentuat 1112 

 - Mediu 535 

 - Ușor 78 

 - Nu se încadrează în grad de handicap 208 

 - Netipărite din diverse motive (deces, restituit la BECPAH, etc.) 34 

4. Hotărâri de internare eliberate 11 

5. Minute eliberate 42 

6. Certificate de orientare profesionale eliberate 0 

7. Situații întocmite, răspunsuri, adrese 1302 

 

 

4. Beneficii 

 

În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap având la bază 

principiul adaptării societății la persoana cu handicap și a principiului solidarității sociale: 

am desfășurat o cooperare strânsă și în mod consecvent cu toate primăriile din județ, ca 

urmare beneficiarii de prestații sociale pot depune cererile și actele doveditoare la 

primăria din domiciliul lor.                                                                           

Cu titlu informativ, ponderea medie la nivelul țărilor din Uniunea Europeană fiind, spre 

comparație, de apr. 8%. Ponderea persoanelor cu handicap în populația județului Covasna 

este de apr. 2,95%. 

 

Prestații și servicii pentru persoane cu handicap neinstituționalizate 

 

Conform art. 58 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, adultul cu handicap, pe anul 2018, a beneficiat  de următoarele prestații sociale:  

 indemnizație lunară, indiferent de venituri:  

    în cuantum de 325 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

     în cuantum de 250 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

 buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  

     în cuantum de 125 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

    în cuantum de 100 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

     în cuantum de 50 lei, pentru adultul cu handicap mediu.  
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Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu 

handicap, în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază 

de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel: 

    în cuantum de 250 lei, în cazul copilului cu handicap grav;  

     în cuantum de 150 lei, în cazul copilului cu handicap accentuat;  

     în cuantum de 50 lei, în cazul copilului cu handicap mediu, 

până la data de 30.06.2018, și începând cu 01.07.2018: 

în cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

     în cuantum de 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

 buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  

     în cuantum de 150 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

     în cuantum de 110 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

     în cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap mediu.  

     Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu 

handicap, în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază 

de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel: 

     în cuantum de 300 lei, în cazul copilului cu handicap grav;  

     în cuantum de 175 lei, în cazul copilului cu handicap accentuat;  

     în cuantum de 60 lei, în cazul copilului cu handicap mediu. 

  

Sumele acordate pentru indemnizație care se acordă din bugetul de stat, se prezintă în 

tabelul următor: 

 Nr. de persoane Suma acordată pt. indemnizații [lei] 

Anul 2016 5895 19.532.354 

Anul 2017 5981 20.131.793 

Anul 2018 4990 26.756.539 

 

În conformitate cu alin. 2, art. 58 din Legea nr. 448/2006, copii cu handicap de tip 

HIV/SIDA beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de 

hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, pe baza 

legislației în vigoare, dar în anul 2018 nu am avut în evidență copil cu handicap de tip 

HIV/SIDA. 

 

Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pe baza 

art. 23 din Legea nr. 448, republicată, respectiv art. 7 din Normele metodologice de 

aplicare a legii, în conformitate cu H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice, pe baza unei legitimații emise de Direcție. 

Beneficiază de aceste prevederi  și următoarele persoane:  

     însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora  

    însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora  

     însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe 

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

 

 Nr. legitimații emise 

Anul 2016 320 

Anul 2017 319 

Anul 2018 246 

 

Conform art. 23 din Legea nr. 448/2006, republicată, 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. 

   

Anul  

Nr. bilete dus-

întors eliberate 
Cheltuieli [lei] Total cheltuieli transport 

interurban [lei] 
CFR AUTO CFR AUTO 

2016 5051 3764 58.250,00 30.399,80 88.649,80 

2017 3655 3655 105.608,50 67.692,00 173.300,50 

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

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

 

Pe baza art. 65, alin 2 și 3 din Legea nr. 448/2006, republicată și art. 40 din Normele 

metodologice de aplicare a legii se acordă card-legitimație de parcare: 
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Anul  Nr. legitimații emise 

2016 127 

2017 163 

2018 142 

 

Pe baza art. 28 din Legea nr. 448/2006, republicată și art. 15 din Normele metodologice de 

aplicare a legii și a Convenției tripartite (Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România S.A., Ministerul Transporturilor şi 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 

2018 609 604 

 

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

Transporturilor.  

Pe baza art. 27 din Legea nr. 448/2006, republicată, persoanele adulte cu handicap grav sau 

accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin 

transferuri de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele 

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, în baza unui 

contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur 

autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu 

condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să 

nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani.  

În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu 

handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate 

depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. Beneficiază de aceste 

prevederi și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav 

ori accentuat. Au fost în derulare 7 contracte. 

  

Fondurile sunt asigurate de Ministerul Muncii, iar situația plăților efectuate se prezintă: 
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Anul  Cheltuieli pentru dobândă [lei] 

2016 17.174,89 

2017 14.997,32 

2018 20.247,14 

  

Marea majoritate a persoanelor cu handicap aflate la domiciliu nu au asigurate, în mod 

curent servicii sociale. Unicul serviciu oferit în mod regulat este asistentul personal – 

angajat al primăriilor locale –  sau indemnizația pentru plata asistentului personal sau 

însoțitorului la care are dreptul numai persoana cu handicap grav, în conf. cu art. 35-44 din 

Legea 448/2006, republicată. 

 

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

2016 564 993 

2017 624 982 

2018 624 952 

 

Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă și să garanteze în bugetul 

local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite 

asistentului personal, potrivit legii.  

Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are 

domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav. 

Anul  
Nr. indemnizații de însoțitor 

pt. nevăzători 

Cheltuieli indemnizații de 

însoțitor pt. nevăzători [lei] 

2016 296 3.478.494 

2017 277 3.589.632 

2018 212 3.818.111 

 

Sumele acordate pentru indemnizație de însoțitor pentru nevăzători, se acordă din 

bugetul de stat, prin DGASPC. 

Alte servicii existente sunt slab diversificate și insuficiente, departe de a satisface nevoile 

județului nostru. Astfel, persoanele cu handicap sunt expuse la procesele de excluziune 

socială. În afară de prestațiile oferite de DGASPC, sunt  patru ONG-uri (Diakonia, Caritas, 

Crucea Roșie, Izabella) care oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane în 
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nevoie, bolnave sau vârstnice și persoanelor cu handicap. La Fundația Creștină Diakonia 

funcționează un atelier protejat „Írisz” pentru persoane cu handicap neuropsihic sau 

mental. 

Considerăm că parteneriatul public-privat este o modalitate eficientă pentru întregirea 

paletei de servicii sociale acordate pe teritoriul județului. În comun se poate asigura 

diversificarea acestor servicii în așa fel, încât să corespundă nevoilor individualizate ale 

persoanelor aflate în dificultate și să fie accesibile cât mai aproape de domiciliul 

persoanelor solicitante.   

 

Cuprins 

1. Servicii rezidențiale și ambulatorii 

2. Biroul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap  

3. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

4. Beneficii 
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IV.   ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE  

ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona a fost trecută în 

subordinea DGASPC Covasna prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 178/2018. 

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig este o instituție publică cu personalitate 

juridică care asigură, în regim instituționalizat condiții corespunzătoare de găzduire, 

hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere 

a timpului liber, asistență socială și psihologică.  

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig asigură găzduirea persoanelor vârstnice pe o 

perioadă nedeterminată și în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului.  

 Principalele obiective ale căminului în anul 2018 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 

• Accesarea de fonduri structurale pentru reabilitare căminului, dotare cu mobilier 

nou, modernizare, reparații interioare și exterioare 

• Cooptarea de sponsori 
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• Cooptarea de voluntari 

• Completarea statului de funcții cu personal specializat. 

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig și-a propus și a realizat activități care să 

asigure și să garanteze un standard de viață care să corespundă nevoilor persoanelor 

vârstnice; asigurarea unei bătrâneți demne și sigure; socializarea persoanelor de vârstă a 

treia prin atragerea lor în activități culturale, ergoterapie, turism, etc. 

Beneficiarii au primit servicii de calitate, în baza administrării eficiente  a resurselor atât 

financiare, cât și de altă natură. Resursele financiare ale unității au fost și sunt administrate 

în baza unui plan anual de cheltuieli care stabilește planificarea financiară, evidența 

bugetară și controlul financiar, conform legii; calitatea serviciilor primite de beneficiari 

fiind în concordanță cu bugetul aprobat de Consiliul Județean Covasna. 

Dinamica beneficiarilor în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Hăghig în anul 

2018 se evidențiază în tabelul ce urmează:  

 

 Anul 2017 Anul 2018 

Numărul asistaților la 1 ianuarie  91 85 

Numărul solicitărilor primite 18 10 

Numărul solicitanților declarați admiși 16 10 

Numărul decedaților 16 16 

Numărul externaților 6 3 

 

Serviciile sociale au fost asigurate și acordate la sediul căminului în spații special 

amenajate: camere, sală de mese, club pentru activități de petrecere a timpului liber, 

bibliotecă și alte anexe gospodărești. Coordonarea activității a fost realizată de către 

directorul unității, rezultatele activităților de natură financiară fiind consemnate și 

reflectate în balanțele de verificare lunare, precum și în bilanțul contabil anual.  

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 2018 au fost organizate sesiuni de  concursuri pentru ocuparea 

posturilor vacante în cadrul instituției: 1 post de asistent social, 1 post de contabil șef, 1 

post de infirmieră, 1 post de referent 1A. S-au pensionat două persoane, au revenit din 

concediu de îngrijire copil două persoane (1 asistent medical, 1 infirmieră). În urma 
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modificărilor schema de personal la sfârșitul anului este de 44 de persoane, din care 30 de 

persoane în activitatea de specialitate, iar 14 în sectorul administrativ. 

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. Personalul a fost informat în permanență 

asupra întregii activități a căminului, precum și în legătură cu modificările 

Regulamentului de organizare și funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară, în 

legătură cu prevederile regulamentului UE 2016/679  privind de protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Pe parcursul anului 2018, personalul instituției a participat la diferite cursuri de formare și 

dezvoltare profesională, printre care se numără cursurile de paznic 1 persoană, cursuri și 

conferințe pe diferite teme sociale și legate de contabilitate, (GDPR) la acestea participând  

2 persoane, cursuri legate de teme medicale 3  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.  

Ca rezultat al acestor activități propuse și întreprinse în perioada menționată, conducerea 

instituției dorește o transparență cât mai mare a procesului de acordare a serviciilor 

sociale, precum și o transparență a activităților întreprinse de Centrul Rezidențial. De 

asemenea, cei interesați pot vizita și obține informații concrete la fața locului asupra 

serviciilor oferite. 

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, 
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judecată, coerență, comportament și tulburări afective. În baza evaluării proprii, Centrul 

Rezidențial stabilește serviciile ce vor fi acordate beneficiarilor. 

Referitor la procedura de planificare a serviciilor la nivelul centrului s-a realizat un plan 

de îngrijire și asistență individualizat care a fost aplicat fiecărui beneficiar. În întocmirea 

acestuia s-au avut în vedere nevoile și dorințele beneficiarilor de servicii sociale. 

Beneficiarilor li s-a asigurat posibilitatea de a participa la controale medicale efectuate de 

un medic specialist medicina de familie, de asemenea consiliere psihologică. Vârstnicii 

primesc o alimentație corespunzătoare cu respectarea prevederilor legale. 

Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individual de îngrijire și 

asistență revine unui responsabil de caz, numit prin Decizia conducerii. 

Din punct de vedere financiar, pentru anul 2018 bugetul inițial era de 1600 mii lei (550 mii 

lei pentru cheltuieli materiale, 1050 mii lei pentru cheltuieli personal). Bugetul definitiv a 

fost aprobat în suma de 2523 mii lei, din care 1718 mii lei cheltuieli de personal și 805 mii 

lei cheltuieli materiale. 

În cursul anului 2018 au fost efectuate diferite lucrări de zugrăvit interior cu resursele 

instituției și întreținere în majoritatea camerelor din cămin, s-au reamenajat băile din 4 

camere, s-au înlocuit obiecte de mobilier în 5 camere. De asemenea s-a înlocuit o parte din  

mobilierul din bucătărie. 

Instituția a fost preocupată pe parcursul anului 2018 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. 

În cursul anului 2018 asistenții sociali împreună cu instructorul animator au desfășurat 

activități recreativ-culturale împreună cu beneficiarii căminului, printre care: mici serbări, 

ateliere de creație, lectură și activități de ergoterapie cu scopul menținerii și/sau 

recuperării resurselor fizice și psihice ale acestora. 

S-au dezvoltat relații de parteneriat cu Școala Gimnazială „Nicolae Russu” din  localitatea 

Sita Buzăului  care a vizitat căminul și a organizat serbări cu ocazia diferitelor evenimente 

din timpul anului împreună cu beneficiarii instituției și cu o alta instituție similară 

Complexul Zathureczky Berta. Au fost organizate evenimente în cadrul căminului, de 

către specialiștii instituției în colaborare cu beneficiarii instituției (8 Martie, zilele de 

naștere ale beneficiarilor, Ziua Internațională a Vârstnicilor, întâlniri culturale în cadrul 
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Căminului Cultural din comună, etc.). 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă beneficiarii au primit colindători, reprezentanți ai unor 

culte religioase, școli, Jandarmeria Covasna. De asemenea, instituția a primit diverse 

sponsorizări din partea unor instituții, școli din județ și din comune învecinate din jud. 

Brașov sau persoane fizice, constând în alimente sau obiecte de uz personal. 

 

 

V. ACTIVITATEA JURIDICĂ ȘI DE CONTENCIOS JURIDIC 

 

Exprimate în date statistice, activitatea consilierilor juridici din cadrul direcției cuprinde 

următoarele activități principale pentru anul trecut: 
  

Nr. 

crt. 

Denumirea activității  Nr. acte/ cazuri 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Redactarea contractelor / 

actelor adiționale 

449  217 270 1066 1830 1571 1445 1013 

2. Redactarea dispozițiilor 1575  1169 930 917 961 1038 1151 1813 

3. Redactarea acțiunilor, 

susținerea cauzelor în 

instanță 

153 208 228 275 253 278 275 331 

4. Pregătirea materialelor 

pentru ședințele 

consiliului județean  

16 12 11 28 18 19 19 24 

5. Traducerea materialelor 

pregătite pentru 

ședințele consiliului 

județean 

32 24 22 56 36 38 38 48 

6. Rapoarte ale comisiei de 

disciplină 

3 - 2 - 5 5 4 5 

7. Acordarea de consultații 

juridice 

40 47 62 35 31 18 8 6 

8. Redactarea hotărârilor 

Colegiului Director 

4 3 3 4 4 4 4 4 

9. Redactarea de atestate 

familiilor apte să adopte 

10 17 13 9 15 18 16 19 

10. Consiliere în vederea exprimării consimțământului la adopție 10 45 37 
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11. Avizarea juridică a diferitelor materiale 

 

 

 

VI.  CONTROLUL ȘI CALIATEA SERVICIILOR, LICENȚIERE, ACREDITARE, 

STRATEGIE 

 

Managementului calităţii serviciilor  

1. În anul 2018 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, au fost efectuate 37 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 03.04.2018 – 10.05.2018 a avut loc un control tematic al Inspecției Sociale, 
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obiectivul fiind identificarea persoanelor cu dizabilități încadrate în grad și tip de 

handicap înainte de anul 2000, în vederea acordării drepturilor cu respectarea prevederilor 

legale. Controlul tematic a vizat verificarea administrativă a unui număr de 178 dosare a 

persoanelor adulte cu handicap. În urma controlului a fost întocmit procesul verbal de 

control nr. 20/10.05.2018. În baza măsurilor dispuse de inspectorii sociali s-a întocmit 

planul de măsuri în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse. 

În perioada 26.06.2018 – 03.08.2018, AJPIS și ANPIS a realizat un control tematic la 

DGASPC Covasna al cărui obiectiv a fost verificarea respectării prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, 

de către serviciile publice de asistență socială. În perioada controlului șeful biroului a 

contribuit la completarea anexelor și a pregătit documentele solicitate. În urma controlului 

a fost întocmit procesul verbal de control nr. 25/03.08.2018. În baza măsurilor dispuse de 

inspectorii sociali s-a întocmit planul de măsuri în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse, 

acesta a fost transmis tuturor birourilor/serviciilor în cauză.  

În data de 5 octombrie a avut loc un control al Inspecției Sociale, pentru verificarea 

îndeplinirii măsurilor dispuse cu ocazia controlului de monitorizare din luna mai și a 

respectării standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării/reacreditării a 

Casei Familiale Baraolt.  

În urma controlului a fost întocmit raportul de monitorizare în teren cu nr. 129/05.10.2018. 

Nu au fost stabilite măsuri de realizat. 

În perioada 8-12.10.2018 s-a desfășurat un control al Inspecției Sociale, obiectivul general 

al controlului fiind verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la 

baza acreditării/reacreditării, a respectării legislației în domeniul serviciilor sociale, 

respectiv a menținerii licenței de funcționare pentru Casa Familială Întorsura Buzăului. În 

urma controlului a fost întocmit raportul de monitorizare în teren cu nr. 130/12.10.2018.  

În baza procesului verbal s-a întocmit planul de măsuri în vederea îndeplinirii măsurilor 

dispuse, aceasta a fost transmis serviciilor responsabile.  

În perioada 1-21.12.2018 a avut loc un alt control al Inspecției Sociale, în urma căreia a fost 

întocmit raportul de monitorizare în teren cu nr. 136/21.12.2018.  

 

Acreditare, licenţiere 

1. În primul semestru s-a primit licența de funcționare pentru Centrul maternal Sf. 

Gheorghe. Copia licenței și a deciziei a fost transmisă serviciului în cauză. 
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2. În conformitate cu angajamentul prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. i) din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, s-a notificat 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, asupra modificării efectuate în structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, începând din data de 01 

aprilie 2018, și anume, a trecerii Centrului de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sf. 

Gheorghe,  în structura Complexului de servicii comunitare Sf. Gheorghe.  

Nu s-a impus reacreditarea serviciilor centrului de sprijin, conform răspunsului primit. 

3. În urma primirii autorizației ISU pentru clădirea în care funcționează trei din serviciile 

Complexului de servicii comunitare Baraolt: centrul de zi, centrul de reabilitare, respectiv 

centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități, la sfârșitul lunii octombrie s-au trimis la 

ANPDCA dosarele de  acreditare pentru cele trei servicii. Licențele provizorii au fost 

primite la sfârșitul lunii decembrie. 

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 februarie 

s-a finalizat proiectul Planului de acțiune pe anul 2018 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 

06.03.2018.  

Planul a fost aprobat în ședința din data de 29 martie 2018 a Consiliului Județean Covasna, 

prin Hotărârea nr. 45/2018. 

2. Conform  Hotărârii nr. 655/2016 atribuția de monitorizare a Strategiei naţionale „O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 2016 – 2020” revine Autorității 

Naționale pentu Persoanele cu Dizabilități și constă în colectarea de date despre stadiul 

implementării, analiza acestora și raportare privind progresele. 

Astfel Autoritatea Națională pentu Persoanele cu Dizabilități ne-a solicitat completarea a  

opt pachete de lucru în vederea  monitorizării implementării, la nivel local, a Strategiei 

naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 2016 – 2020. Fiecare 

pachet de lucru cuprinde  din  4 fișe (1. prezentarea măsurii, 2. Chestionar specific, 3. 

instrucțiuni metodologice pentru aplicarea chestionarului și 4 un model a fișei de 

monitorizare care va fi întocmită de ANPD, după colectare datelor de la toate instituțiile 

implicate). 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro


[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

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

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

 

 

P
ag

e6
8

 

Serviciile implicate în completarea informațiilor au fost următoarele: Biroului programe, 

proiecte, strategii, managementul calităţii serviciilor, acreditare, licenţiere, proceduri de 

lucru; Biroul de monitorizare, relaţii publice, coordonarea activității administrațiilor 

publice locale, ONG-uri, incluziune socială, relaţii cu publicul, registratură; Biroul de 

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; Serviciul pentru acordarea şi 

evidenţa drepturilor persoanelor cu handicap, coordonarea serviciilor pentru adulţi, relaţii 

cu publicul; Compartimentul contencios juridic; Centrul de coordonare Tg. Secuiesc – 

Centrul de îngrijire și asistență Tg. Secuiesc, Centrul de integrare prin terapie 

Ocupațională. 

În data de 13 august cu participarea directorului general adjunct și a reprezentanțiilor 

serviciilor implicate a avut loc o ședință finală de prezentare, finalizare și analiză a datelor, 

informațiilor centralizate, după care prin adresa 18782/14.08.2018 pachetele de lucru 

completate au fost transmise Autoritatății Naționale pentu Persoane cu Dizabilități.   

A fost demarată elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2019, pe 

modelul aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. 

  

VII.  IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 

(SCM)  

7.1.Comisia de monitorizare de elaborare, implementare şi dezvoltare a sistemului de 

control intern/managerial (SCM), prin președintele și secretariatul comisiei a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

• a centralizat chestionarele primite de la subunităţi și a întocmit Situația 

centralizatoare anuală privind stadiul implementării sistemului de control 

intern/managerial la data de 31.12.2017, pentru DGASPC 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; 

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

2018; 

• a întocmit lista obiectivelor și activităților  DGASPC Covasna pe anul 2018; 

• a întocmit lista obiectivelor, activităților  și procedurilor DGASPC Covasna pe 

anul 2018; 

• a întocmit și actualizat lista procedurilor serviciilor DGASPC Covasna; 
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• a elaborat proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial al DGASPC Covasna pe anul 2018. A transmis programul la Consiliul 

Județean Covasna. 

• a pregătit ordinea de zi şi materialele care urmau să fie prezentate, înainte de 

ședințele Comisiei de monitorizare din lunile februarie, martie, mai, ocombrie ;i decembrie 

2018 și a condus şedinţele CM; 

• a informat membrii comisiei de monitorizare cu privire la schimbările introduse 

de Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice cu privire la funcționarea sistemului de control intern managerial; 

• a întocmit proiectul  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de 

monitorizare a activităţii de elaborare, implementare şi dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, conform noilor prevederi legale; 

• a revizuit și transmis membrilor comisiei de monitorizare anexele 3.1 și 4.1 

pentru evaluarea anuală a stadiului implementării SCM;  

• a întocmit referatele privind numirea unor noi membri sau înlocuirea membrilor 

din Comisia de monitorizare a activității de elaborare, implementare şi dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial al DGASPC Covasna, numirea secretariatului 

tehnic al comisiei și emiterea unei dispoziții privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al comisiei de monitorizare. A transmis dispozițiile la Consiliul 

Județean Covasna; 

• a preluat, colectat şi sintetizat materialele predate de membrii CM (procedurile 

operaţionale aprobate, situaţii anuale, listele activităților și procedurilor, etapa VIII pe 

semestrul I al anului 2018); 

• a ţinut evidenţa actualizată a transmiterii acestor documente, a urmărit  

respectarea termenelor stabilite, şi a făcut demersuri pentru respectarea acestora. 

7.2. Responsabilul cu gestionarea riscurilor din cadrul biroului a elaborat Raportul 

anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe anul 2017 și a asigurat 

reactualizarea Registrului Riscurilor la nivelul biroului. Au fost identificate 13 

riscuri (document intern nr. 1498/18.01.2018).  Riscurile stabilite la nivelul biroului 

au fost urmărite, au fost propuse acțiuni preventive și acestea au fost aplicate ori 

de câte ori expunerea la risc s-a putut identifica.  
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VIII.  PROIECTE, PROGRAME   

 

1. În urma semnării, în luna decembrie 2017 a Convenției 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, în primăvara a.c. s-a identificat o locație 

potrivită pentru construirea casei în loc. Coșeni.  

Ulterior, datorită opoziției unora din locuitorii satului, s-a renunțat la construirea casei 

familiale în această localitate. 

2. Au fost continuate demersurile în vederea pregătirii predării proiectului de finanțare 

pentru închiderea Centrului de plasament nr.6 Olteni, în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020.  

Planul de închidere a centrului s-a transmis în varianta finală la ANPDCA, spre avizare, în 

data de 14 februarie 2018 (după ce, într-o primă variantă, a fost transmis  spre consultare, 

în luna decembrie 2017).  

Din motive obiective a fost imposibilă elaborarea documentației tehnico-economice înainte 

de termenul de depunere (30 martie), aceasta (în fază DALI/SF) constituind anexă 

obligatorie a cererii de finanțare, în consecință nu s-a depus cererea. 

În urma mai multor discuții cu conducerea Direcției generale, și având în vedere că nu a 

fost lansat din nou apelul de proiecte în cadrul POR, pentru închiderea centrelor, în cursul 

lunii octombrie Fundația SERA ROMANIA și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini 

instituția prin construirea celor trei case de tip familial necesare transferării copiilor pentru 

care nu se vor găsi alternative la instituționalizare, în procesul de închidere a centrului de 

plasament.  

Intenția Fundației de a sprijini închiderea centrului a fost declarată și prin propunerea de 

asociere transmisă Consiliului Județean Covasna, în data de 07 noiembrie 2018.   

Prin Hotărârea nr. 182//22.11.2018 a Consiliului Județean Covasna a fost aprobată 

asocierea Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA Romania, pentru 

închiderea Centrului de plasament nr.6 Olteni și înființarea a trei case de tip familial în 

orașele Baraolt și Întorsura Buzăului. Convenția de Asociere a fost semnată de părți în 

data de 29.11.2018. 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro


[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

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

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

 

 

P
ag

e7
1

 

Bugetul total de investiție estimat va fi de 750.000 euro. Fundația va cofinanța acest buget 

cu max 575.000 euro, această sumă fiind completată cu suma de 175.000 euro, 

reprezentând 23.33% din valoarea totală a investiției.  

Casele vor intra în domeniul public al Județului Covasna și în administrarea DGASPC 

Covasna. 

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.  

Pe data de 12 martie a fost încheiat Contractul de racordare cu SDEE Transilvania SUD și 

pe 15 martie a fost emisă factura pentru branșamentul la rețeaua electrică. Factura în sumă 

de 8.335,88 lei a fost achitată de Fundația SERA România în numele DGASPC Covasna. 

4. La sfârșitul anului 2017, MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea 

de-a 3-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). 

Dintre beneficiarii DGASPC Covasna, patru tineri au fost selectate pentru a participa la 

program.  

5.  Proiect TEAM -UP -În vederea diminuării riscului de dezangajare automată a 

fondurilor alocate României prin POCU, Ministerul Fondurilor Europene a identificat o 

serie de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat în perioada 2014-2018, care pot fi 

încadrate în prevederile Programului Operațional și care pot face obiectul decontării cu 

CE (proiecte alternative). 

În cazul Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Fondurilor Europene a identificat 

un proiect de sprijin pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali. 
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Prin proiect se propune implementarea unor activități ce privesc dezvoltarea de 

instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională a asistenților maternali, 

îmbunătățirea nivelului de competențe ale acestora, cât și asigurarea necesarului de 

resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și 

recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie. Totodată se are în vedere 

asigurarea resurselor financiare necesare remunerației asistenților maternali - a celor 

existenți în sistem, retroactiv, pentru perioada 01 ianuarie 2014 - 31 decembrie  2018, iar a 

celor recrutați prin proiect, pe perioada 2019-2023.  

Pe perioada 01 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2018, valoarea cheltuielilor de personal ale 

AMP (salariu de bază, sporuri, contribuții angajat şi angajator), realizate de DGASPC 

Covasna este de 19.910.043 lei.  

În ceea ce privește perioada viitoare, pentru anii 2019-2023 s-a estimat a fi necesară 

angajarea  în total a 50 AMP noi, eșalonat astfel: 7 în anul 2019, 10 în anul 2020, 10 în anul 

2021, 13 în anul 2022, iar 10 în anul 2023. Perioada de sustenabilitate este de cel puțin 3 ani 

după finalizarea proiectului, conform modelului declarației de angajament. 

Bugetul aferent DGASPC Covasna (pentru cheltuielile legate de salariile celor 50 AMP și 

cele de implementarea proiectului) este de 11.016.169,84  lei. 

Proiectul depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 DGASPC a fost declarat admis 

în data de 5 noiembrie, iar în data de 8 noiembrie 2018, a fost semnat contractul de 

finanțare pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

în cadrul programului „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 

consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani și are un buget de 568.985.570 euro. 

Valoarea totală a Contractului de finanțare, angajat de DGASPC Covasna (valoarea totală 

eligibilă) este de 30.926.212,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT 

este de 26.112.652,56 lei, (84,44%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

este de 4.195.028,44 lei (13,56%), iar valoarea cofinanțării eligibile a DGASPC Covasna este 

de 618.531,84 lei, adică 2%. 

6. DGASPC Covasna a fost informată de către ANPD despre oportunitatea de cooperare în 

cadrul proiectului Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD), în cadrul 

Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC),  Axa 2  ”Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” - Prioritatea 
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de investiții  Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-

cultură și e-sănătate, Obiectiv specific OS 2.3 – Creșterea utilizării sistemelor de e-

guvernare, Acțiunea 2.3.1 – Consolidarea si asigurarea interoperabilității sistemelor 

informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața 

cetățenilor și intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a 

comunicării media sociale, a Open Data și Big Data.  

La solicitarea ANPD, a fost transmis acordul de principiu cu privire la colaborarea în 

desfășurarea activităților ce vor fi stabilite în cadrul proiectului. 

7. În data de 21 martie 2018 a fost semnată Declarația de Parteneriat între DGASPC 

Covasna și Asociația Bolyongó Szinházi Egyesület, declarație privind implementarea 

proiectului “ Ecou din colț - program de artă implicativă pentru tinerii marginalizați “. 

 Scopul proiectului este îmbunătățirea percepției de sine în rândul a 40 de tineri 

 instituționalizați din județele Covasna și Harghita, prin implicarea lor în trei diferite 

forme de artă: teatru, film și fotografie. Proiectul se va derula în perioada iunie-noiembrie 

2018 și va include două tabere de creație, vizionarea a 4 spectacole de teatru, respectiv 

schimb de experiențe cu tinerii instituționalizați din București, jud.Ilfov. Prin proiect se va 

realiza un film documentar cu caracter biografic, care va cuprinde dezvăluirile lor 

personale, momente și segmente din viața tinerilor participanți în proiect. Totodată se va 

realiza un material fotografic: portretele tinerilor participanți în proiect vor fi capturate. 

Bugetul proiectului este alcătuit din finanțare nerambursabilă AFCN în valoare maximă 

de 55.000 lei, și contribuția proprie a solicitantului în valoare de 15% din finanțarea AFCN. 

8. În data de 10 aprilie a intrat în vigoare Hotărârea nr. 193/2018 privind aprobarea 

programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției 

tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție socială a copilului către sistemul de 

protecție a persoanelor adulte cu dizabilități.”  Obiectivul programului este  dezvoltarea 

serviciilor sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea asigurării tranziției 

tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție a copilului către sistemul de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a preveniri instituționalizării persoanelor cu 

dizabilităţi din comunitate. La program, care se va derula pe o perioadă de 3 ani ( 2018 – 

2020)  DGASPC-urile pot aplica în nume propriu sau în parteneriat.  

Ca urmare a dificultăților întâmpinate în identificarea și obținerea unor terenuri, clădiri 

corespunzătoare obiectivelor proiectului, respectiv numărului mic de beneficiari 

identificați,  instituția a renunțat la depunerea unui proiect în cadrul acestui apel. 
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9. În luna iunie am fost contactați de Patronatul European al Întreprinzătorilor cu 

Dizabilități în vederea încheierii unui protocol de parteneriat în cadrul proiectul 

“Incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati prin facilitarea accesului in campul 

muncii”  

Activitățiile prevăzute de proiect sunt următoarele: 

- stabilirea profilului persoanei cu dizabilități, necesar angajatorilor pentru 

încadrarea mai ușoară în muncă;  

- monitorizarea și asistarea angajaților pe perioada contractuală;  

- consiliere și suport angajatorilor în vederea facilitării angajării persoanelor cu 

dizabilități; crearea unei baze de date a entităților care au angajat persoane cu 

dizabilități.  

DGASPC Covasna a acceptat propunerea de parteneriat, semnându-se protocolul de 

colaborare cu Patronatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilități. 

 

10. În data de 8 august 2018 a fost semnat Contractul de Parteneriat nr.124/2018 între 

DGASPC Covasna și Asociația Bolyongó Szinházi Egyesület, contract privind 

implementarea proiectului “ Ecou din colț - program de artă implicativă pentru tinerii 

marginalizați “.  Scopul proiectului este îmbunătățirea percepției de sine în rândul a 40 de 

tineri  instituționalizați din județele Covasna și Harghita, prin implicarea lor în trei diferite 

forme de artă: teatru, film și fotografie. Contractul se încheie pe perioada 07.08.2018-

20.11.2018 și a inclus două tabere de creație, vizionarea a 4 spectacole de teatru, respectiv 

schimb de experiențe cu tinerii instituționalizați din București, jud.Ilfov. Prin proiect s-a 

propus realizarea unui film documentar cu caracter biografic, care va cuprinde 

dezvăluirile lor personale, momente și segmente din viața tinerilor participanți în proiect 

și a unui material fotografic (din portretele tinerilor participanți în proiect). Bugetul 

proiectului este alcătuit din finanțare nerambursabilă AFCN în valoare maximă de 55.000 

lei, și contribuția proprie a solicitantului în valoare de 15% din finanțarea AFCN. 

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 
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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. 

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 care s-au desfășurat în cursul anului 2018 au fost următoarele:   

Rețele Operaționale organizate în localitățile Vâlcele, Zăbala, Sf. Gheorghe 

 

Organizarea de cursuri pentru reprezentații și angajații autorităților locale.  

”Training în domeniul dezvoltării comunitare în vederea sprijinirii incluziunii 

comunităţilor marginalizate” - 25 – 26 aprilie 2018, Cernat – Pensiunea Malomkert - curs 

pentru facilitatori comunitari (mediatori sanitari și școlari) 

”Curs de instruire în domeniul planificării participative, dezvoltării integrate și incluziunii 

sociale” – 17-18 mai 2018, Odorheiu Secuiesc – Hotel Târnava - curs pentru 

primari/viceprimari/consilier local 

 

”Aiastență socială: Provocare sau posibilitate? Rolul asistentului social în dezvoltarea 

comunitară incluzivă” – 22-23.10.2018, Odorheiu Secuiesc – Hotel Târnava- curs pentru 

asistenți/referenți sociali: 

Schimb de experiență - organizat în Ungaria în cardul Proiectului ”United Networks” în 

perioada 12-17 februarie 2018. În cadrul acestui schimb de experiențe au fost vizitate 

exemple de bune practici în domeniul incluziunii sociale în diferite localități din Ungaria, 

care au adus schimbări semnificative în viața comunităților marginalizate. 

Conferință - „Posibilitățile combaterii și prevenirii reproducerii sărăciei” - – 09.10.2018, 

Odorheiu Secuiesc – Sala de ședință a Primăriei Odorheiu Secuiesc 

Supervizare pentru echipa de proiect : 

• 2-3 mai 2018 – Odorheiu Secuiesc 

• 30-31 octombrie – Miercurea Ciuc 
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Ședințe de lucru lunare: 9 în anul 2018 – aceste ședințe se organizează pentru echipa de 

implementare din cele 3 județe la care se discută realizările din proiect, respectiv se fac 

proranările pentru activitățile ce urmează în cadrul proiectului atât la nivel de rețea cât și 

la nivel de intervenție locală. 

Forum Regional: Tg. Mureș – 30.01.2018, Sf.Gheorghe – 11.12.2018 

Team-building: Lacul Roșu: 13-15.09.2018 

Împreună cu echipa de implementare a proiectului am depus un proiect pentru 

continuarea activității Proiectului ”United Networks” la un finanțator extern din Austria, 

care a fost adjudecat favorabil pe o perioadă de 18 luni începând cu 1 februarie 2019. 

 

12. Prevenirea instituționalizării/reintegrării în familia naturală a copiilor, beneficiari ai 

unei măsuri de protecție specială.” – Proiect SERA Romania  

Prin Hotărârea nr.208/28.11.2017 a Consiliului Județean Covasna s-a aprobat Acordul de 

asociere/parteneriat dintre Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA 

ROMANIA, pentru implementarea proiectului ”Prevenirea instituționalizării/reintegrării 

în familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială”. 

Conform hotărârii, Fundația ”SERA România” susține financiar demersurile DGASPC 

Covasna pe o perioadă de 18 luni, printr-un program comun de sprijin acordat pentru un 

număr de 50 de cazuri care privesc: 

- familii în care există copii care se află în risc de a fi separați de părinți din 

diferite motive (de ex. lipsa veniturilor necesare traiului zilnic, copii cu 

probleme de sănătate, părinți neglijenți); 

- copii și familiille lor, în vederea reintegrării copilului din sistemul de protecție în 

familie, în cazul în care acest lucru se poate realiza printr-un ajutor 

material/financiar; 

- tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție și pentru integrarea 

lor socio-profesională au nevoie de un ajutor.   

Implementarea acestui program se realizează conform unei metodologii descrise în 

proiect. Contribuția Fundației ”SERA România” este de 60%, iar a Consiliului Județean 

Covasna, prin DGASPC Covasna - de 40%. Beneficiarii direcți ai programului sunt copiii/ 

tinerii și familiile lor, iar indirect DGASPC Covasna, cât și autoritățile locale, care pot face 

economisiri în urma implementării. 
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În perioada februarie – decembrie 2018 s-au înregistrat 31 de sesizări, din care au fost 

evaluate 30, în cazul unei sesizări s-a renunțat (reintegrare socio-profesională, tânărul nu 

și-a dorit acest sprijin). Din totalul de 30 de sesizări 6 cazuri au fost evaluate și nu au fost 

selectate, deci au fost închise în faza de evaluare, iar 8 cazuri au fost închise după prima 

evaluare sau în faza de monitorizare. În total au rămas 16 cazuri, adică 16 familii cu 44 de 

copii, din care 12 familii au beneficiat de sprijin material/beneficiază în continuare, ceea ce 

înseamnă 28 de copii cu familiile lor, în valoare de cca. 176.350 lei (≈37.925 Euro), iar 4 

familii cu un număr de 16 copii sunt în lucru, urmează să beneficieze de sprijinul oferit în 

cadrul acestui proiect. 

 

13. Familia – instituția de bază pentru o copilărie echilibrată” inițiat de către Asociația 

”Caritas– Asistență Socială ”  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna are o relatie bună de 

colaborare de mai mulți ani cu Asociația ”Caritas– Asistență Socială ”, derulând în 

parteneriat mai multe proiecte. 

La sfârșitul anului 2018 Asociația ”Caritas– Asistență Socială a lansat o invitație către cele 

două Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Covasna și 

Harghita de a participa ca partener la elaborarea și implementarea unui proiect, având 

titlul ”Familia – instituția de baza pentru o copilărie echilibrată” (”Family – the basic 

institution for a balanced childhood”), care urma să fie finanțat de un finanțator extern din 

Austria. 

 

Scopul proiectului este să susțină procesele de dezinsitituționalizare și serviciile de tip 

familial ale celor două Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului prin 

soluții sustenabile și prin servicii și intervenții oferite la nivel de familie, respectiv 

creșterea capacității angajaților ai acestor instituții din județele Harghita și Covasna.    

 

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:  

1. Adaptarea unui model de servicii la nivel de familie ca o alternativă la 

instituționalizarea copiilor și intervenție în cazul a 10 familii cu copii aflați în 

situație de risc de separare de părinți.  

2.  Susținerea instituțiilor de protecție a copilului cu scopul  prevenirii intrării copiilor/ 

tinerilor în serviciile rezidențiale  prin dezvoltarea abilităților a 48 de asistenți 

maternali  profesioniști (24/județ) prin grupuri de suport în timp de 18 luni.   
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3.  Susținerea instituțiilor de protecție a copilului prin îmbunătățirea șanselor copiilor 

instituționalizați, să crească într-un mediu suportiv și sigur prin organizare de 

workshopuri/cursuri pentru 30 de educatori (15/județ), respectiv prin mentoring 

individual pentru aceștia. 

4.  Susținerea tinerilor instituționalizați prin organizarea de workshopuri și programe 

de prevenție pentru 30 de tineri (15/județ), cu scopul dezvoltării abilităților proprii 

de viață independentă, perspective de viitor, etc.  

Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani (octombrie 2018-octombrie 2020), iar bugetul 

proiectului este de 163.331,53 euro în lei (cu TVA) la cursul BNR din data semnării 

acordului,  constituit astfel: 

- 0 euro – participația DGASPC Covasna, 

- 0 euro – participația DGASPC Harghita,  

- 163.331,53 euro- participația Asociației ”Caritas – Asistență Socială” din care 150.000 EUR 

din finanțare, 13.331,53 euro aport propriu. 

Beneficiarii direcți al acestui proiect sunt 10 familii aflați în situație de risc de a abandona 

copiii, 24 asistenți maternali profesioniști, 15 educatori, 15 copii/tineri din case 

familiale/centre de plasament, iar cei indirecți sunt copiii/tinerii aflați la cei 24 de asistenți 

maternali profesioniști, copiii din case familiale/centre de plasament unde lucrează cei 15 

educatori. 

În cadrul implementării proiectului s-au făcut următoarele demersuri: 

- prezentat proiectului pentru șefii centrelor de plasament și case familiale  

- schimb de experiență în Ungaria (25-30.11.2018) 

- stabilirea educatorilor care vor participa la workshop 

- grup de suport pentru asistenților maternali  

14. Proiectul intitulat VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță finanțat prin 

Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4, are în vedere 

realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 – Respect și demnitate pentru femei din 

Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale în Programul de 

Guvernare 2017-2020.  

Proiectul inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 

(ANES), ca solicitant de finanțare, vizează dezvoltarea unor măsuri centrate pe abordarea 

integrată și unitară a serviciilor sociale, socio-profesională și de formare profesională a 
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specialiștilor din domeniu, în scopul prevenirii și combaterii a violenței domestice la nivel 

național. Prin proiect se prevede crearea unei rețele inovative integrate naționale de 42 de 

locuințe protejate, în 41 județe din țară și în sectorul 5 București, destinate asigurării 

măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor violenței în familie. În același timp, 

proiectul propune dezvoltarea și furnizarea serviciilor de asistență socială și juridică, 

consiliere psihologică și vocațională, respectiv suport prin crearea grupurilor de suport. 

În cadrul proiectului în județul Covasna va fi amenajată o locuință protejată pentru 6 

persoane și un cabinet pentru desfășurarea activităților de consiliere și suport. 

În cadrul proiectului ANES va asigura finanțarea necesară pentru crearea/amenajarea 

locuinței protejate și a spațiilor pentru desfășurarea serviciilor integrate complementare de 

grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională. Astfel ANES va aloca Direcției o 

sumă nerambursabilă, pentru a contribui la realizarea proiectului în cuantum de 

1,137,171,60 lei. 

IX. ALTE ACTIVITĂŢI DERULATE  

 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. 

 

Consiliile 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. 

La începutul lunii februarie am organizat 5 întîlniri zonale în cele 2 municipii, respectiv 3 

orașe ale județului pentru referenții/asistenții sociali din județ, în septembrie o întâlnire la 

sediul DGASPC Covasna, iar în luna noiembrie o întâlnire de lucru zonală la Întorsura 

Buzăului. 

Lunar au fost transmise prin e-mail consiliilor locale lista beneficiarilor sistemului de 

protecțiesocială de pe raza administrativ teritorială. 
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A existat o colaborare permanentă cu 9 primării (Belin, Brețcu, Comandău, Boroșneu 

Mare, Hăghig, Vâlcele, Zăbala, Ojdula), care sunt parteneri în proiectului „United 

Networks”, post implementare. 

Instituții publice 

În anul 2018, am lucrat pe baza a 33 de convenții de colaborare cu diferite instituții, și 

anume: 

NR. 

CRT. 
INSTITUŢIA OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Covasna 

 

Acţionarea cu operativitate în cazurile 

referitoare la minori dispăruţi în împrejurări 

suspecte. 

Intervenția completă, complexă și de calitate în 

cazurile de violență în familie 

Intervenţie rapidă, unitară şi comună de lucru 

în cazul Dispariţiei mamelor din maternitate, a 

minorilor părăsiţi, abandonaţi, fugiţi în/din 

spitale 

2.  IPJ-IŞJ-DSP Cooperare în vederea acționării cu operativitate 

în cazurile referitoare la abuzul, neglijarea și 

exploatarea (ANE) copiilor 

3.  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Covasna 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice, a creşterii 

climatului de siguranţă civică a cetăţenilor, a 

prevenirii infracţiunilor şi a altor fapte 

antisociale, care încalcă drepturile copilului 

 

4.  Casa de Asigurări de 

Sănătate Covasna 

Furnizarea  datelor referitoare la asiguraţii din 

din diferite categorii ale sistemului DGASPC 

Covasna 

5.  ANPDC - CRCDES Prevenirea şi soluţionarea cazurilor referitoare 

la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi 

în pornografie pe internet. 

6.  Serviciul de Probaţiune de 

pe lângă Tribunalul 

Covasna 

Crearea unei reţele de suport comunitar prin 

care să se asigure sprijinirea minorilor care au 

săvârşit infracţiuni 

7.  Inspectoratul Şcolar Asigurarea educaţiei copiilor conform Legii 
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Judeţean Covasna Nr.272/2004 de către IŞJ (PIP) 

8.  Agenţia Judeţeană pentru 

Prestaţii Sociale 

Cooperare interinstituţională având ca scop 

furnizarea de date şi informaţii lunare. 

9.  Agenția Națională 

Antidrog 

Colaborare privind activități prevăzute de 

Strategia Națională Antidrog 

10.  Centrul de Prevenire şi 

Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Covasna 

Programe şi acţiuni comune de prevenirea 

consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor 

tipuri de dependenţe în rândul copiilor, 

tinerilor şi adulţilor. 

11.  Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă 

educaţională Covasna 

(CJRAE) 

Colaboraea dintre cele 2 instituţii în vederea 

furnizării de date şi informaţii cu privire la 

eliberarea şi monitorizarea certificatelor de 

orientare şcolară şi profesională. 

12.  Ministerul Afacerilor 

Interne 

Direcția pt. Evidența 

Persoanelor și Adm. 

Bazelor de Date 

Protocol de colaborare pe linia furnizării de 

date din Registrul național de evidență a 

persoanelor 

 

13.  Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr.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. 

14.  Spitalul Orășenesc  

Baraolt 

Colaborarea între părți în vedere asigurării 

îngrijirii corespunzătoare a copiilor aflați în 

evidență, prin monitorizarea condițiilor de 

viață, în special a celor cu mame minore fără 

cunoștințe minime de igienă, în scopul 

îmbunătățirii condițiilor de viață 

 

Colaborare conf. HG nr.1103/2014 

15.  Spitalulul Municipal 

Tg.Secuiesc 

Colaborare conf. HG nr.1103/2014 

16.  Spitalul de Recuperare 

Cardiovasculară ”Dr. 

Benedek Geza” 

Colaborare conf. HG nr.1103/2014 
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17.  DSP Covasna Colaborare în vederea facilitării și îmbunătățirii 

intervenției specifice în soluționarea cazurilor 

de violență în familie. 

18.  Autoritatea Națională 

pentru Persoane cu 

Dizabilități 

1.Convenție pentru eliberarea Cardului 

european de dizabilitate 

 

 

2.Convenție pentru realizarea și actualizarea 

registrului electronic central privind persoanele 

cu handicap 

19.  CJCV-DGASPC CV-DSP-

IȘJ-CJRAE-Serviciul de 

Ambulanța 

Menținerea, îmbunătățirea sau creșterea 

calității vieții copilului prin acțiuni 

interconectate. 

20.  Curtea de Apel Brașov Realizarea unei comunicări centralizate 

21.  Judecătoria Sf.Gheorghe Protocol de colaborare privind comunicarea 

actelor de procedură în format electronic 

22.  Grădinița de Copii 

Hofeherke cu PP 

Sf.Gheorghe 

Acțiuni Comunitare (implicarea copiilor din 

grădiniță în activități desfășurate cu pers. aflate 

în dificultate) – Centrul de Coordonare chilieni 

Activități comunitare și de voluntariat cu 

caracter cultural-educativ-Centrul de zi pt. 

copilul neglijat Sf.gheorghe 

23.  Grădinița cu PP 

”Arvacska” și Grădinița 

cu PP ”Csipike” 

Sf.Gheorghe 

Activități comunitare și de voluntariat cu 

caracter cultural-educativ-Centrul de zi pt. 

copilul neglijat Sf.gheorghe 

24.  Liceul Teoretic ”Szekely 

Miko” 

Antenarea eleviilor școlii în acțiuni de caritateși 

de socializare efectuate în folosul copiilor 

instituționalizați 

25.  Școala Gimnazială 

”Nicolae Russu” Sita 

Buzăului 

Implicarea copiilor în interacțiuni, participare la 

viața sociala, etc. 

26.  Primăria Întorsura 

Buzăului 

Colaborare în cadrul Proiectului”Finalizarea, 

reabilitarea și dotarea Centrului 

Multifuncțional Întorsura Buzăului județul 

Covasna 
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27.  AJOFM Covasna Pregătiri practice – lucrător social 

28.  DGASPC Harghita Colaborare dintre direcții pe baza HG 

nr.797/2017 

29.  DGASPC Mureș Colaborare dintre direcții pe baza HG 

nr.797/2017 

30.  DGASPC Alba Colaborare dintre direcții pe baza HG 

nr.797/2017 

31.  DGASPC Cluj Colaborare dintre direcții pe baza HG 

nr.797/2017 

32.  DGASPC Sibiu Colaborare dintre direcții pe baza HG 

nr.797/2017 

33.  DGASPC Iași Colaborare dintre direcții pe baza HG 

nr.797/2017 

 

ONG-uri 

Am pe baza a 15 Convenţiilor de colaborare cu diferite ONG-uri: 

NR. 

CRT. 
ONG OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Asociaţia de Binefacere 

”Sfânta Iustina” 

Oferirea de servicii sociale/rezidenţiale pentru 

copiii a căror situaţie impun luarea unei măsuri 

de protecţie. 

2.  Fundația Sf. Francisc Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 

regim de centru de zi în Centrul de Zi Boldog 

Apor Vilmos – Covasna 

Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 

regim de tip rezidențial a copiilor cu o măsură 

de protecție în cadrul casei cu module de tip 

familial Casa Boldog Apor Vilmos – Covasna 

Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 

regim de centru de zi: Centrul de zi 

”Szt.Piroska” - Bixad 

3.  Caritas – Alba Iulia – 

Asistență Socială 

Colaborare conf. Legii nr.197/2012 

Desfășurarea serv. sociale în domeniul 

protecției copilului. 

Convenție de colaborare 

Prevenirea separării copiilor de familia 
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naturală, precum și preîntâmpinarea 

abandonului școlar (Centru de zi Ojdula) 

Derularea acțiunilor comune în vederea 

implementării Proiectului ”Familaia- instituția 

de bază pentru o copilărie echilibrată” 

4.  Asociația ”Pro Refugiu” 

București 

Consolidarea cooperării între ONG și autoritate 

care să contribuie la îmbunătățirea 

programelor, serviciilor de asistență socială în 

beneficiul victimelor traficului de persoane, în 

calitate de grup vulnerabil. 

5.  Fundația HHC Romania Implementarea strategiei județene în domeniul 

protecției copilului, iar activitățile din cadrul 

proiectelor care fac obiectul colaborării, 

urmăresc interesul superior al copilului. 

6.  Asociația Aradul Prosperă Sprijinirea tinerilor care sunt externați din 

centrele de plasament pentru integrarea lor 

socio-prof. 

7.  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. 

8.  Asociația The Social 

Incubator 

Incluziune socio-profesională care vizează 

sprijinul și integrarea pe piața muncii a tinerilor 

instituționalizați 

9.  Asociația Creștina 

MANNA 

Înființarea unui atelier de lucru unde 

beneficiarii CP Borosnyay Kamilla vor 

desfășura activități creative. 

10.  Asociația Serviciul de 

Ajutor Maltez în România, 

filiala Sf. Gheorghe 

Contract de locațiune 

Locatorul dă în folosință locatarului imobilul 

situat in mun. Sf.Ghe. str. Pescarilor nr. 34 sc.B 

et.4 

11.  Fundația SERA Romania Contract de sponsorizare 

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul 

acordat pentru achiziționarea combustibilului 

necesar funcționării Serv. de prevenire a 

abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite 
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Acord de asociere/parteneriat 

Prevenirea instituționalizării 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 de planning 

familial. 

Convenție de asociere cu privire la închiderea 

Centrului de Plasament nr.6 Olteni și înființarea 

a trei case de tip familial în orașele Baraolt și 

Întorsura Buzăului 

12.  Asociația Salvați Copiii – 

IȘJ-CCD-CJRAE-IPJ-

DGASPC 

Colaborare interdisciplinară – Proiectul ”Ora de 

Net” 

13.  Asociația pentru Protecția 

Familiei ”Eletfa” 

Colaborare în vederea oferirii unui program 

combinat de terapii în centre de reabilitare 

(Chilieni, Autiști) 

14.  Fundația Motivation 

Romania 

Acordarea de servicii de evaluare, poziționare 

și recomandare în vederea furnizării unui 

echipament de mobilitate adaptat nevoilor 

persoanelor cu dizabilități. 

15.  Asociația Szentkereszty 

Stephanie Egyesulet 

Desfășurarea activităților în sălile de 

ergoterapie și terapie ocupațională în cadrul 

Complexului se servicii comunitare Tg.Secuiesc 

   

În anul 2018 din lipsă de fonduri nu s-a lansat „Programul  de colaborare cu  organizaţii  

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului  

Covasna”  

2. Evenimente, acţiuni organizate de Direcție și de serviciile subordonate 

• În data de 21 martie 2018 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. 
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• 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. 

• În mai 2018 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 09.06.2018, 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. 

• 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 22 iunie 2018, DGASPC Covasna a organizat a XV-ea ediţie a Zilei Asistentului 

Maternal Profesionist. Evenimentul a avut loc la Sfăntu Gheorghe, Muzeul Național 

Secuiesc. La acest eveniment au participat peste 90 de persoane, AMP cu familiile lor și cu 

copiii aflați în plasament.  

• În anul 2018 a aparut încă un număr a revistei ,,RÓLUNK – ÉRTÜK / DESPRE NOI-

PENTRU EI. 

• În data de 5 iulie Asociația pentru Moralitate și Identitate Cultural Creștină din 

mun. Sf. Gheorghe a organizat un concert de binefacere la Muzeul Național Secuiesc. 

• În data de 7 decembrie 2018 a avut loc a XI-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 13-14 decembrie a avut loc cea de a XIV-a ediţie a expoziţiei intitulate 

AUT-EXPO, organizat de către Centrul de recuperare pentru copii cu elemente de autism. 
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3.Organizarea taberelor, concursuri 

 

• Tabăra la Pădureni- în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Covasna, 67 de copiii, din care 22 cu dizabilități, au participat la tabere, din centre 

rezidențiale și asistență maternală în două serii în luna iunie. 

• 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 Grădina Zoologică din Brașov, Dino Parc din 

Râșnov, etc. 

• Tabăra din Csopak – Balaton . Participarea a unui număr de 8 copii din sistemul de 

protecție la tabăra organizată de Consiliul Județean Veszprem în colaborare cu Consiliul 

Județean Covasna la Balaton – Csopak, în perioada 2-9 iulie 2018. Copii erau din Casa 

familială Mereni, Centrul de plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc, Asistență 

Maternală și Plasament familial. Alături de copii proveniți din sistemul de protecție al 

copilului a mai participat un grup de copii de la Școala Gimnazială Horn Dávid din 

Comandău și un grup de la Centrul de Zi Estelnic al Fundației Sf. Francisc.  

• 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 20-26 august 2018, 

au participat 7 copii. 

• Mini- fotbal ”Cupa centrelor de plasament” - organizat în județele Mureș, 

Harghita și Covasna . În fiecare județ este organizat acest eveniment, și anume: 

o DGASPC Harghita a organizat evenimentul pe 19.10.2018 la Miercurea 

Ciuc 

o DGASPC Covasna în acest an a organizat a 4-a oară, pe 06.11.2018, 

acest eveniment. Alături de copii din Centrul de Plasament ”Borosnyay 

Kamilla” din Târgu Secuiesc au participat, ca în fiecare an și copii din 

Centrul de Plasament nr.6 Olteni 

 

• Festivalul Național de Folclor al Copiilor Instituționalizați organizat de DGASPC 

Brașov la Cetatea din Făgăraș în data de 22 iunie 2018. La acest eveniment au participat  2 

benefici din Casa Familială Mereni, cu cântece populare 

• Concurs Internațional de Foto 2018 – ”SUNET  a fost lansat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului din Ungaria, cu tema de a transpune în fotografie 
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cântecul preferat, care inspiră sufletul. Șapte beneficiari au deus candidatura, toți fiind din  

Centrul de Plasament”Borosnyay Kamilla”. La concurs au fost înregistrate 100 de 

fotografii din care 10 au fost câștigătoare și 38 au fost selectate pentru o expoziție care a 

fost deschisă în perioada 4-25 octombrie 2018 la Budapesta în locația Art Brut Galeria. La 

această expoziție au fost expuse și creațiile a 4 beneficiari din județul Covasna, din cei 7 

care au candidat. 

• Participarea a unui nr. de 42 copii la Perelinajul Medjugore (Bosnia – Hețegovina) în 

cadrul Proiectului ”Dăruiește speranță” (CF nr.1, 2, 3 Sf. Gheorghe) organizată în perioada 

28 iunie-4 iulie 2018. Acest perelinaj este o posibilitate unică pentru copiii din sistemul de 

protecție de a participa la un astfel de eveniment marcator pentru viața lor spirituală. 

• Participarea a unui număr de 8 copii din sistemul de protecție la tabăra organizată 

de Consiliul Județean Veszprem în colaborare cu Consiliul Județean Covasna la Balaton 

Csopak. Actele au fost întocmite în luna iunie pentru toate demersurile necesare deplasării 

în străinătate, iar tabăra în sine a avut loc în perioada 2-9 iulie 2018.  

• Participarea a 7 copii din Centrul de Plasament nr.6 Olteni la tabăra de schimb 

organizată anual în județul Bekes, în perioada 20-26 august 2018. 

• Participarea beneficiariilor din Casa Familială Baraolt la o excursie organizată în 

Belfast – Irlanda în perioada 26-31 octombrie 2018, la invitația Centrului de Tineret New 

Lodge, care de mai mulți ani fac voluntariat la casa din Baraolt.  

• Campania ”Flori pentru suflet”- cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice. Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Asociația Niciodată Singur – 

Prietenii Vârstnicilor și Fundația Principesa Margareta a României a organizat a 7-a ediție 

a Campaniei naționale de voluntariat „Flori pentru Suflet”. Campania este o modalitate de 

a promova alături de parteneri, colaboratori și voluntari, mesajul unei bătrâneți mai 

frumoase pentru vârstnicii din România.   

Acțiunea a avut loc în data de 1 octombrie 2018, în parcurile centrale ale orașelor Sfântu 

Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului și Baraolt, unde un grup de copii, 

beneficiari ai sistemului de protecție, au distribuit peste 200 de flori persoanelor vărstnice. 

Campania a fost organizată la nivel internațional de către Federația Internațională les 

petits frères des Pauvres în țări precum Franța, Spania, Ungaria, Elveția, Germania, 

Polonia, Mexic, Canada sau Statele Unite ale Americii.  
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Mesajul global al campaniei a fost întărirea relațiilor între generații pentru a oferi bâtrâneți 

frumoase și lipsite de griji, prin mobilizarea de voluntari în sprijinul vârstnicilor.         

 

4. Relatii externe 

Pe parcursul anului 2018 am ţinut legătura cu partenerii din străinătate. Totodată am 

colaborat cu Biroul relaţii externe din cadrul Consiliului Judeţean Covasna. 

Acțiuni care au avut loc în cursul anului 2018 în acest domeniu:  

Participare la Conferința Internațională în domeniul protecției copilului din Bazinul 

Carpatic organizat  de această dată de către DGASPC Harghita și Asociația CSIBESZ. La 

acest eveniment din cadrul direcției au participat 5 persoane: Vass Maria, Szasz Katalin 

Melinda, Balinta Olga, Feher Gabriella și Molnar Eva. 

Cu această ocazie am stabilit o colaborare nouă cu Asociația ”Csanyi” din Ungaria cu 

privire la participarea copiilor din sistem la curs on-line de limba engleză cu posibilitate 

de a participa la o tabără de vară. 

Participarea d-nei Feher Gabriella – șef birou MRP la schimbul de experiență organizat în 

Ungaria în cardul Proiectului ”United Networks” în perioada 12-17 februarie 2018.În 

cadrul acestui schimb de experiențe au fost vizitate exemple de bune practici în domeniul 

incluziunii sociale în diferite localități din Ungaria, care au adus schimbări semnificative 

în viața comunităților marginalizate. 

Participarea șefului de centru de la Centrul de Plasament nr. 6 Olteni la întâlnire de lucru 

organizată de Centrul Teritorial de asistență socială și Protecția Copilului jud. Bekes., 

organizată în perioada 26-31.10.2018 la Gyula. 

D-na Feher Gabriella – coordonatorul Proiectului ”Familia – instituția de bază pentru o 

copilărie echilibrată”, proiect ce se implementează în parteneriat cu Asociația Caritas-

Asistență Socială și DGASPC Harghita, a participat la un schimb de experiență organizat 

în Ungaria, în perioda 25-30 noiembrie 2018, care a avut ca scop vizitarea unor bune 

practici și preluarea, respectiv adaptarea unor metodologii de intervenții la nivel de familii 

aflate în situații de risc și instituții de protecția copilului. 

5. Mass media 

- articole apărute în ziarele locale și interviuri acordate: 67 

- o conferinţă de presă 
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- un comunicat de presă 

- emisiuni radio: 2 

6. Ședinţe şi întâlniri de lucru 

- au avut loc 50 de 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 de informare penru conducătorii serviciilor sociale . 

7.Petiţii, acces la informaţii de interes public, program cu publicul 

În anul 2018 au fost  înregistrate 9 petiţii, 8 au ajuns la persoanele desemnate pentru a da 

răspuns la aceste petiţii, care au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale, iar 

o petiție a fost transmisă spre competență de soluționare Primăriei Hăghig.I 

Informaţiile de interes public au fost afişate, au fost solicitate 14 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, 

respectiv programul pentru Telefonul Copilului, câte 4 pe anul 2018, care au fost aprobate 

de directorul general și afișate pe avizier. Programul Telefonul Copilului este transmis 

electronic directorului general adjunct szasz Katali Melinda, care coordonează această 

activitate; 

S-au înscris 25 persoane în audiență la conducerea Direcției, și anume: 

24 persoane la directorul general Vass Maria  

1 persoane la directorul general adjunct Szasz Katalin Melinda 

În cursul anului 2018 s-au primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la 

petiționari precum și s-au creat acte din oficiu într-un număr de 29902 acte, care au fost 

înregistrate în Registrul de Intrare–Ieșire al Direcției Generale de Aistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna. 

8.Monitorizarea şi evidenţa informatizată 

În anul 2018 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 
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directorul general adjunct. 

Toate aceste cazuri însumează 1447 de modificări sau introducere inițială în programul 

CMTIS. 

 

9.Furnizare date şi situaţii statistice 

Biroul monitorizare în cursul anului 2018 a furnizat diferite date angajaţilor şi serviciilor 

din cadrul DGASPC Covasna, precum şi altor instituţii, la solicitarea acestora.  

➢ DGASPC-uri: 46 

➢ ONG-uri: 13 

➢ AJPIS: 4 

➢ ANPD: 3 

➢ ANPDCA: 7 (+12 rapoarte lunare/ 4 trimestriale) 

➢ Consilii Județene: 5  

➢ Consilii locale: 23 

➢ Alte instituții: 40 

➢ Note interne: 4 

➢ Centre de coordonare și CP (circulare): 14 (fără tabere) și riscuri  

➢ Adeverințe pentru beneficiari: 81 

Total: 230 răspunsuri și solicitări de date/informații, adeverințe în cursul anului 

2018. 

 

10.Pregătirea rapoartelor, situaţiilor, evidenţelor 

În anul 2018 au fost întocmite următoarele rapoarte lunare şi trimestriale, evidenţe 

solicitate de către diverse instituţii: 

Rapoarte lunare: 84 de rapoarte lunare pe anul 2018. 

Rapoarte trimestriale: 28 rapoarte trimestriale pe anul 2018. 

Raport semestrial 6 rapoarte pe anul 2018. 

Numărul total al rapoartelor lunare, trimestriale respectiv semestriale pe  anul 2018: 118. 
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X. ACTIVITATEA ECONOMICĂ-TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ - RESURSE UMANE 

 

Pentru DGASPC Covasna, pentru anul 2018, au fost aprobate credite bugetare: 

 

• inițiale în suma de        49.219.000 lei, 

• definitive în suma de   63.636.670 lei, din care: 

 

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și  Aparatul propriu al DGASPC 

Covasna: 

 

                                                                                                                                                      -lei- 

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate 

TOTAL SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE 
33,442,970 

Cheltuieli de personal  25,153,000 

Bunuri si servicii  7,933,970 

Alte transferuri,din care: 62,000 

Alte transferuri curente interne 62,000 

Alte cheltuieli, din care : 340,000 

Asociatii si fundatii 9,000 

Sume aferente persoanelor cu 

handicap neincadrate 
331,000 

PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 

-46,000 

TOTAL SECTIUNEA DE 

DEZVOLTARE 
433,000 

Cheltuieli de capital 433,000 

TOTAL  credite din care : 33,875,970 

finanțat din bugetul de stat,  prin bugetul 

județului : 
18,915,000 

finanțat din bugetul local judetean: 14,951,500 

finanțat din sponsorizări: 9,470 
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Pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap: 

                                                                                                                                                      -lei- 

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate 

TOTAL SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE 
2,554,700 

Cheltuieli de personal  1,539,500 

Bunuri si servicii  1,015,200 

TOTAL  credite din care : 2,554,700 

finanțat din bugetul de stat,  prin bugetul 

județului : 
1,776,000 

finanțat din bugetul local judetean: 778,700 

 

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap :   

                                                                                                                                                      -lei- 

Denumire indicator 
Credite bugetare 

aprobate 

TOTAL SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE 
27,206,000 

Bunuri si servicii  246,000 

Ajutoare sociale,din care: 26,960,000 

Ajutoare sociale in numerar 26,781,000 

Ajutoare sociale in natura 179,000 

TOTAL  credite din care : 27,206,000 

finanțat din bugetul de stat,  prin bugetul 

județului : 
27,206,000 

               

Plăţile efectuate  în anul 2018 sunt în suma totală de 59.565.104 lei, din care : 

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și  Aparatul propriu al DGASPC 

Covasna: 

                                                                                                                                                      -lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate 

TOTAL SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE 
30,037,957 

Cheltuieli de personal  24,529,315 
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Bunuri si servicii  5,163,538 

Alte transferuri,din care: 62,000 

Alte transferuri curente interne 62,000 

Alte cheltuieli, din care : 330,630 

Asociatii si fundatii 8,186 

Sume aferente persoanelor cu 

handicap neincadrate 
322,444 

PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 

-47,526 

TOTAL SECTIUNEA DE 

DEZVOLTARE 
229,174 

Cheltuieli de capital 229,174 

TOTAL plăți efectuate : 30,267,131 
 

 

 

Pentru susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap: 

                                                                                                                                                      -lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate 

Cheltuieli de personal  1,495,453 

Bunuri si servicii  614,556 

TOTAL plăți efectuate : 2,110,009 

 

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap :   

                                                                                                                                                      -lei- 

Denumire indicator Plăți efectuate 

Bunuri si servicii  245,297 

Ajutoare sociale,din care: 26,942,667 

Ajutoare sociale in numerar 26,776,786 

Ajutoare sociale in natura 165,881 

TOTAL  plăți efectuate  : 27,187,964 

 

Donații și sponzorizări în natură primite în anul 2018 :  77.598 lei 

Bunuri primite cu titlu gratuit – transfer stocuri între instituții publice :  5.454 lei 
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SERVICIUL ECONOMIC, FINANȚE, CONTABILITATE  

În cursul anului 2018, în cadrul Serviciului economic, finanţe, contabilitate au fost 

îndeplinite următoarele sarcini cu privire la : 

 

1. Exercitarea controlului financiar preventiv  

S–a exercitat CFPP de către persoanele desemnate prin Dispoziţiile emise de către 

Directorul general al DGASPC Covasna, asupra documentelor în care au fost consemnate 

operatiuni patrimoniale, conform legislaţiei în vigoare. 

2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respectiv evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale 

- S-au respectat procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a 

cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, s-a 

condus evidența și s-au raportat angajamentele bugetare și legale; 

- Plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare și destinațiilor aprobate, 

prin Trezoreria Statului. 

3. Operaţiuni de casă 

- Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, s-a ridicat, pe 

bază de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plăților 

pentru cheltuieli de deplasare și cu diurna, precum și pentru alte cheltuieli care nu 

se pot efectua prin virament, cum ar fi: plata unor drepturi ale beneficiarilor, banii 

de buzunar, etc.  

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

cadrul instituţiei. 

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

legislația în vigoare; 

- S-a verificat inopinat casieria unităţii, respectiv evidenţa înregistrărilor de încasări 

şi plăţi în Registrul de casă, precum și corectitudinea soldului înscris în registrul de 

casă.  

- S-au luat măsurile necesare pentru reducerea la minimum a plăților în numerar, efectuând 

prin casieria proprie numai acele plăți de volum redus care nu se justifică a fi 

efectuate prin virament. 

4. Contabilitate 

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

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

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

Covasna; 
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- a fost condusă evidența conturilor de furnizori și asimilate la unitățile sus 

menționate; 

- s-au evidențiat sintetic și analitic conturile de active fixe corporale și necorporale, 

respectiv amortizările la toate unitățile aparținătoare DGASPC Covasna; 

- s-a verificat înregistrarea listelor zilnice, a bonurilor de consum, a notelor de 

intrare-recepție la toate unitățile DGASPC Covasna; 

- s–a urmărit respectarea acordării drepturilor pentru beneficiari – bani de buzunar, 

alocația de hrană, alocația pentru cazarmament; 

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

DGASPC; 

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

5. Raportări lunare 

- S-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna rapoarte lunare: plăți 

restante, raportare lunară – extras din bilanț, cont de execuție non-trezor. 

6. Situaţii financiare 

- S-au întocmit situațiile financiare trimestriale/anuale: bilanţul contabil însoţit de 

toate anexele solicitate. 

- Au fost depuse situații financiare lunare/trimestriale în Sistemul național de 

raportare 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 

dispoziţii bugetare pentru repartizare credite bugetare Căminului Pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig; 

- S-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna, Serviciul Buget Finanţe 

Contabilitate,  cereri pentru virările de credite necesare pentru funcţionarea 

DGASPC Covasna; 

- Totodată s-au primit solicitările de credite, cererile pentru virări credite, situaţiile 

lunare şi trimestriale  de la Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig, care s-au 

verificat şi centralizat pentru predare la Consiliul Judeţean Covasna; 

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

numerar. 

8. Sistemul național de raportare Forexebug al Ministerului Finanțelor Publice 

- În conformitate cu legislația în vigoare, în Sistemul național de raportare Forexebug 

au fost depuse: bugetele aprobate inițial, bugetele actualizate, angajamentele 

bugetare și recepții, în vederea efectuării plăților din conturile de cheltuieli, situații 
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financiare lunare/trimestriale. 

9. Drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap 

- Conform centralizatoarelor primite de la SADPH, 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; 

- Lunar s–au întocmit actele pentru achitarea dobânzilor conform contractelor 

încheiate pentru creditele persoanelor cu handicap; 

- S-a întocmit lunar şi s-a înaintat la 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 transportului 

interurban al persoanelor cu handicap; 

- S-a întocmit lunar şi s-a înaintat la ANPD Bucureşti Contul de Execuţie bugetară 

pentru deschiderile de credite, respectiv plăţile efectuate, aferente dobânzilor; 

- S-a întocmit trimestrial “Execuţia Bugetară privind plăţile şi cheltuielile bugetare pe 

titluri, articole si aliniate  -anexă la Bilanţul contabil; 

- S-au întocmit trimestrial și s-au înaintat către ANPD Bucureşti  situaţii statistice 

privind drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap. 

10. Drepturile salariale ale angajaţilor instituţiei 

- Lunar s-au înregistrat în contabilitate drepturile salariale ale angajaților DGASPC 

Covasna, respectiv ale unor persoane din afara unității, colaboratori ai Direcției și 

s–au întocmit actele pentru plata acestora;  

- S–au întocmit ordinele de plată privind virarea salariilor, reținerilor din salarii (rate, 

garantii, etc.), impozitului pe venit, contribuțiilor la asigurări sociale; 
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- 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 01.01.2018 – 31.12.2018: 

- întocmirea  actelor adiţionale la contractele încheiate în anul 2017 şi a căror 

valabilitate  trebuia prelungită până la data de 31.12.2018; 

- 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 

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; 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro


[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

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

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

 

 

P
ag

e9
9

 

- 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 patrimoniului instituției. 

 

Încheierea contractelor noi pentru 2018 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: 11 contracte . 

 

3. Contracte de lucrări RC atribuite prin achiziţie directă: 3 contracte. 

3.1 Lucrări de reparaţii curente la construcţii şi instalaţii executate la unităţile DGASPC 

Covasna în anul 2018 – 30 de subunități în valoare totală de 247.522,13 lei 

 

4.  Investiţii pe anul 2018, total cheltuieli 229.173,90 lei din care: 

 

A. Lucrări în continuare: 0 lei 

 

B. Lucrări noi : 0 

 

C. Alte cheltuieli de investiții: total 229.173,90 lei din care: 

Dotări independente, total cheltuieli 229.173,90 lei din care: 

- 2 autoturisme de 7 persoane -pentru CSC Tg.Secuiesc și Centrul de coordonare 

Szekely Potsa Chilieni -132.123,90 lei 

- remorcă auto, echipată cu prelate- 2 buc la CSC Tg.Secuiesc și Centrul de 
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coordonare Szekely Potsa Chilieni – 5.998,00 lei 

- teste psihologice – 20.965,97 lei 

- instalații de detectare ,semnalizare și avertizare incediu-inclusiv montaj la CSC 

Baraolt– 9.758,00 lei 

- sistem de detectare gaze-inclusiv montaj la CP "Borosnyay Kamilla" Tg.Secuiesc - 

4.940,82 lei 

- centrala termică pe lemne 1 buc CF Întorsura Buzăului 35 kw  - 3.800,00 lei 

- multifuncțională-copiator xerox- CSC Tg.Secuiesc – 4.998,00 lei 

- laptop- 2 buc la sediul DGASPC Covasna– 7.180,46 lei 

- trapă fum automată și manuală -2 buc la CP "Borosnyay Kamilla" Tg.Secuiesc – 

10.050,74 lei 

- mobilier bucătărie (CF Întorsura Buzăului și CS pt tineri peste 18 ani 

str.Lăcrămioarei) – 9.712,30 lei 

- licențe - ESET Endpoint Protection Standard, MS Office, MS Windows - 19.645,71 

lei 

 

5.  Cumpărări directe atribuite prin SEAP : 32 contracte. 

 

6.  Alte contracte de furnizare şi de servicii, contracte pentru activităţi relevante, 

atribuite prin achiziţie : 88 contracte. 

 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI  SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

- În urma controalelor  efectuate de către  inspectorii ISU la subunităţiile aparţinătoare în 

perioada 08.02.2018-26.02.2018, 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. 

- 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 ; 

- Au fost efectuate controale de către Direcția de Sănătate Publică a jud. Covasna la Casa 

familială nr. 3 Sf. Gheorghe și nu au fost consemnate deficiențe în procesul verbal 

întocmit; 

- Pregătirea şi încheierea contractului de prestări de servicii cu  S.C. Casa Lux 

Construcții S.R.L. Sf. Gheorghe referitor la verificarea hidranților interiori cu care sunt 

dotați subunitățiile CSC Baraolt, CSC Tg. Secuiesc, Centrul de Plasament Borosnyay 

Kamilla T.G. Secuiesc respectiv Sediul DGASPC Covasna.; (1213,80 lei/11.05.2018 – 

31.12.2018) 
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- Pregătirea şi încheierea contractului de diverse  servicii  de sănătate cu  S.C. Pro Vitam 

S.R.L. Sf. Gheorghe   (18.250,00 lei/10.05.2018 – 31.12.2018), respectiv încheierea 

contractului cu Cabinet de Psihologie – Zoor Richard și Asociații Sf. Gheorghe pentru 

servicii de psihologie (5.910,00lei/10.05.2018 – 31.12.2018) 

- Pregătirea şi încheierea act aditional pentru verificarea, repararea şi încărcarea 

stingătoarelor cu firma S.C. CASA LUX CONSTRUCŢII S.R.L. (4.760,00 lei/01.05.2018- 

31.12.2018); 

- 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); 

- Participarea la pregătirea documentațiilor și la atribuirea contractelor de achiziție 

publică; 

- Efectuarea instructajelor la locul de muncă  pentru personalul nou angajat, conform 

tematicii aprobate de directorul general în domeniul SSM şi SU; 

- Pregătirea materialelor  împreună cu d-ul  ing. Gheorghiu Cristian pentru efectuarea 

instructajelor periodice la unităţile aparţinătoare; (pentru SSM odată pe an la sediu şi 

semestrial la subunităţi, iar în cazul SU trimestrial şi lunar, conform tematicii anuale şi 

graficului aprobat de Directorul General) 

- 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 dispoziţiilor şi a documentelor primite de la d-ul ing. Gheorghiu Cristian în 

domeniul  SSM respectiv SU; 

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

- În cursul anului am avut  11 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 dintre care 1 a fost cu risc maternal și a primit  concediu de risc 

maternal pe o perioadă de 120 zile respectiv o salariată a primit reducerea programului 

de lucru de la 8 ore/zi la 6 ore/zi; 

- Au fost achiziționate echipamente de protecție pentru Case familiale respectiv Centre 

conform celor  solicitate. 

- Obținerea autorizației de securitate la incendiu la CSC Baraolt; 

- Întocmirea documentației împreună cu Biroul Resurse Umane pentru expertizarea 

condițiilor de  muncă din cadrul DGASPC Covasna conform Legii 153/2017; 

- Activitate zilnică conform atribuţiilor în domeniul SU şi  SSM.     

 

SERVICIULUI ADMINISTRATIV  
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Serviciul administrativ conform organigramei și statului de funcții are în componență 8 

posturi, din care sunt ocupate 7 posturi. In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018   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 2018, pentru două autoturisme. 

- a participat în comisia de inventariere a gestiuniilor al aparatului propriu din 

cadrul DGASPC Covasna. 

- a  participat în comisia de casare a unor mijloacele fixe scoase din funcțiune din 

patrimoniul DGASPC Covasna pe anul 2018. 

În cadrul activității  de arhivare: 

- s-a arhivat, inventariat și s-a introdus în calculator un număr de apox. 1.413 de 

dosare permanente. 

- s-a arhivat, inventariat și s-a legat un număr de apox. 1.200 de dosare permanente. 

- s-a efectuat casarea documentelor cu termen de păstrare expirat, create  în perioada 

1999 - 2014 un nr. de 780 de dosare, din arhiva DGASPC Covasna. 

- la sfârșitul anului 2018 s-a efectuat inventarierea documentelor întroduse în 

calculator din arhiva instituției (un număr de 8.941 dosare). 

- la sfârșitul anului 2018 s-a întrunit comisia de selecționare a documentelor cu 

valoare practică sau istorică din cadrul DGASPC Covasna, care a decis eliminarea din 
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arhiva instituției documentele pentru care timpul de păstrare a expirat, un număr de 512 

dosare, perioada 2003-2016. 

Cei doi conducători auto al aparatului propriu în cursul anului 2018 au condus 

autoturismele marca Logan aflate în dotare, conform programului stabilit, parcurgând 

aproximativ câte 33.100 – respectiv 26.700 km, și totodată au întreținut curățenia mașinilor 

si au remediat defecțiunile minore. 

Activitatea de secretariat se desfășoară  conform atribuțiilor menționată în fișa postului. 

Persoana angajată ca muncitor a executat reparații si lucrări de întreținere la birourile din 

cadrul direcției si la subunitățile aparținătoare conform referatelor depuse si priorităților 

de urgență. 

 

RESURSE UMANE 

1.Situaţia personalului în anul 2018 

Situaţia numărului total de personal la sfârşitul anului 2018 (fără CPV Hăghig-55) se 

prezintă astfel: 

- Total posturi aprobate 639 - din care: posturi vacante 131, posturi ocupate 508 - din 

care: temporar vacante 19. Posturi efectiv remunerate la sfârşitul anului 489+9=498 

(9 reprezintă nr. persoanelor din afara unităţii remunerate în diferite comisii ce 

funcţionează în cadrul direcţiei). 

Funcţionari publici: posturi aprobate:                    96              

• posturi ocupate :                      76 

o d.c. temporar vacante :         6                

• posturi vacante  :                      20                                               

Personal contractual: posturi aprobate:                 543            

• posturi ocupate  :                    432 

o d.c.temporar vacante   :       13 

• posturi vacante   :                    111 

 

Fluctuaţia personalului: 

   Angajări în 2018:                     27 (19 d.ned.+8 d.det.)  

   Lichidări( plecări) în 2018:               18  

 

2. Activitatea în domeniul recrutării şi evidenţei personalului 

În vederea asigurării numărului de personal necesar impus de realizarea funcţiilor şi 

misiunilor instituţiei s-a acordat o atenţie deosebită organizării concursurilor pentru 

ocuparea funcţiilor publice  şi contractuale vacante şi temporar vacante. 

- S-au organizat concursuri/examene pentru ocuparea unor functii publice sau 
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contractuale, vacante sau temporar vacante în perioada ianuarie-decembrie 2018, 

astfel:  

• Numărul de concursuri organizate:  7+7=14, 

• Numărul de posturi vacante şi temporar vacante scoase la concurs :  

24+10=34, 

• Numărul de posturi vacante şi temporar vacante ocupate prin concurs :  

15+7=22. 

- Dinamica numărului de personal înregistrată în evidenţa salariaţilor, situaţia 

contractelor de muncă suspendate şi a locurilor de muncă vacante în perioada de la 

01.01.2018 şi până la 31.12.2018 a cunoscut următoarea evoluţie: 

 

Categoria 

de 

personal / 

2018 

Ia

n. 

 

Fe

b.  

Ma

r. 

Apr

. 

 

M

ai 

Iu

n. 

Iul. A

ug

. 

Se

p. 

Oc

t. 

No

v. 

Dec

. 

Evoluţie % 

a nr. de 

personal: 

dec.’18/ian.

’18  

Număr 

posturi 

aprobate 

din care: 

63

5 

63

5 
635 639 

63

9 

63

9 
639 

63

9 

63

9 

63

9 
639 639 100 

A)Functio

nari 

publici 

97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 100 

B)Personal 

contractua

l din care: 

53

8 

53

8 
538 543 

54

3 

54

3 
543 

54

3 

54

3 

54

3 
543 543 100 

Număr 

posturi 

ocupate 

din care : 

50

6,5 

50

5,5 

507

,5 
506 

50

6 

50

7 
506 

51

1 

50

9 

50

5 
504 508 100,30 

A)Functio

nari 

publici 

72 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 105,56 

B)Personal 

contractua

l 

43

4,5 

43

1,5 

433

,5 
432 

43

2 

43

3 
432 

43

6 

43

4 

43

0 
429 432 99,42 
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Posturi 

temp. 

vacante 

din 

ocupate  

Functiona

ri publici 

Personal 

contractua

l 

 

19 

 

9 

 

10 

 

18 

 

9 

 

9 

 

16 

 

7 

 

9 

 

16 

 

6 

 

10 

 

16 

 

5 

 

11 

 

17 

 

5 

 

12 

 

20 

 

5 

 

15 

 

21 

 

5 

 

16 

 

22 

 

6 

 

16 

 

17 

 

5 

 

12 

 

16 

 

6 

 

10 

 

19 

 

6 

 

13 

 

100 

Posturi 

vacante 

din care: 

12

8,5 

12

9,5 

127

,5 
133 

13

3 

13

2 
133 

12

8 

13

0 

13

4 
135 131 101,95 

Functiona

ri publici 
25 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 80 

Personal 

contractua

l 

10

3,5 

10

6,5 

104

,5 
111 

11

1 

11

0 
111 

10

7 

10

9 

11

3 
114 111 107,25 

Posturi 

remunerat

e 

49

6,5 

49

4,5 

501

,5 
498 

49

8 

49

7 
494 

49

2 

49

4 

49

8 
497 498 100,30 

Nr. 

posturi 

ocup. de 

pers. care 

cumuleaz

a pensia 

cu salariul 

21 21 24 24 24 24 25 25 25 29 31 31 147,62 

 

3.Activitatea în domeniul  stabilirii şi evidenţei drepturilor salariale şi altor drepturi ce 

se acordă salariaţilor 

S-au stabilit clauzele şi s-au redactat 758 contracte individuale de muncă şi acte adiţionale, 

repectiv  541 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: 
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• majorarea salariilor de baza şi a sporurilor cu 25% de la data de 1 ianuarie 

2018, faţă de nivelul acordat pe luna decembrie 2018, pentru personalul 

încadrat pe funcţii din familia ocupaţională „Sănătate și Asistență Socială 

”(Legea-cadru nr. 153/2017); 

• stabilirea salariilor de bază ale personalului încadrat pe funcţii din familia 

ocupaţională „Administraţie”, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 

153/2017; 

• modificarea salariilor de bază a personalului încadrat pe funcţii de medic, 

asistent medical şi psiholog, conform reglementărilor ulterioare la Legea-cadru 

nr. 157/2018; 

• acordarea sporului de 15% la salariul de bază pentru nevăzători şi persoanele 

cu handicap grav sau accentuat; 

• 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; 

• aplicarea prevederilor H.G. nr. 153/2018 privind acordarea sporurilor pentru 

condiţii de muncă personalului personalul încadrat pe funcţii din familia 

ocupaţională „Sănătate şi Asistenţă Socială” de la 1 noiembrie 2018, sub 

rezerva revizuirii acestora în luna ianuarie 2018. 

4. Activitatea în domeniul formării şi perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor 

- S-au  întocmit programele de formare şi de perfecţionare profesională a 

personalului pentru anul 2018, pe baza propunerilor formulate de şefii de 

compartimente. 

- La sfârşitul semestrului  II  2018 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 

Realizări număr de 

salariaţi din 

domeniul asistenţei 

sociale al adultului 

NUMĂR 

TOTAL, 

de salariaţi care 

figurează la 

realizări 

Formare 

continuă 

28 1 29 
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Perfecţionare 292 13 305 

Seminarii, 

conferinţe, 

întâlniri de 

lucru 

6 ~ 6 

TOTAL 326 14 340 

 

II. Funcţionari publici 

 

DOMENII de  

Formare şi 

perfecţionare   

Realizări număr de 

salariaţi din 

domeniul protecţiei 

dreptului copilului 

Realizări număr de 

salariaţi din 

domeniul asistenţei 

sociale al adultului 

NUMĂR 

TOTAL, 

de salariaţi care 

figurează  

la realizări 

Formare 25 8 33 

Perfecţionare 1 ~ 1 

Seminarii, 

conferinţe 

întâlniri de 

lucru 

27 ~ 27 

TOTAL 53 8 61 

 

 

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

socială 

- S-au eliberat 650 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 9 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 
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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 . 

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. 

- Fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget pe anul 2018, pe baza 

fundamentărilor de personal, hrană, reparaţii capitale şi investiţii.  

- Defalcarea bugetului aprobat pe articol, aliniat bugetar, pe trimestre. 

- S-au întocmit propunerile de 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 după 

aprobare propunere pentru componenţa comisiilor de casare, urmărirea casării lor; 

- Coordonarea lucrărilor privind închiderea exerciţiului financiar pe anul 2017, 

întocmirea Bilanţului contabil, Contului de rezultat patrimonial, Situaţia veniturilor 
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şi cheltuielilor instituţiilor publice, anexelor, a Raportului privind bilanţul contabil 

pe anul 2017 şi pe fiecare trimestru din anul 2018.   

- Coordonarea activităţii achiziţie publică, a licitaţiilor publice, activităţii de încheiere 

a contractelor de furnizare, de lucrări şi de servicii pe bază de achiziţie publică sau 

directă. 

- Verificarea şi semnarea contractelor de achiziţie publică pe anul 2018 şi a actelor 

adiţionale de prelungire la contractele încheiate pe anul 2018-2019.  

- Coordonarea, urmărirea lucrărilor de investiţii, reparaţii curente la subunităţi. 

- Analiza costurilor pe servicii şi pe beneficiari pe anul 2017 şi pe fiecare trimestru 

din anul 2018.  

- Efectuarea controlului financiar preventive (CFPP), conform dispoziţiei directorului 

general, întocmirea propunerii de modificare a dispoziţiilor pe baza  modificărilor 

prevederilor legale. 
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XI. Concluzii 

În anul 2018 se remarcă o ușoară scădere a numărului copiilor din sistemul de protecție 

specială: în sistemul rezidențial, dar și în asistență maternală.  Paleta serviciilor publice de 

protecția copilului din cadrul Direcției s-a lărgit cu un centru de recuperare în mun. Sf. 

Gheorghe cu sprijinul Fundației SERA România.  

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. În acest sens s-a realizat planul de închidere, în evaluările 

copiilor, familiilor, comunităților locale fiind cooptate mai multe persoane angajate în 

diferitele servicii ale Direcției. Acest proces va trebui urmat și în cazul Centrului de 

Plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc, având în vedere angajamentul național cu 

privire la închiderea centrelor de plasament până în anul 2020. 

În ceea ce privește locurile disponibile în sistemul de protecție se menține situația de 

saturație în regim rezidențial, sunt doar câteva locuri libere. Chiar dacă participăm la un 

proiect național de dezvoltare a rețelei de asistență maternală, obiectivele nu sunt ușor de 

realizat din cauza lipsei candidaților dornici să devină asistenți maternali profesioniști. 

DGASPC Covasna este în continuarea afectată de lipsa personalului. Cu toate că s-au 

organizat multe concursuri, încă avem foarte multe posturi neocupate, în mare parte și din 

cauza lipsei în județ și în anumite zone ale județului a persoanelor cu pregătire de 

specialitate: asistent social, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut etc.  

Foarte multe probleme ar putea fi soluționate prin înființarea serviciilor primare la nivel 

local și angajarea persoanelor calificate care să îndeplinească atribuțiile de asistență 

socială. De asemenea, este importantă parteneriatul public-privat, organizațiile 

neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Covasna 

reprezentând resurse umane și materiale în domeniul social.  

Din cauza restricțiilor bugetare în anul 2018 nu am fost în măsură să continuăm acordarea 

finanțărilor nerambursabile către ONG-uri care desfășoară activități complementare celor 

desfășurate de instituții.  

La începutul anului s-a demarat un alt program în colaborare cu Fundația SERA România 

cu scopul prevenirii abandonului și al instituționalizării copiilor, precum și susținerii 

reintegrării în familie și în societate a copiilor/tinerilor din sistemul de protecție.  
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De menționat este faptul că centrele destinate îngrijirii persoanelor cu dizabilități, atât 

pentru copii cât și pentru adulți reușesc cu succes prin activitățile lor să obțină rezultate 

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

profesională precum și petrecerea timpului liber a beneficiarilor.  

 

Provocări în domeniul protecției copilului 

- Numărul foarte mare a mamelor/ gravidelor tinere. 

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

- Prevenirea și stoparea violenței asupra copiilor. 

- Părăsirea centrului fără permisiune. 

- Pregătirea copiilor și a tinerilor pentru o viață independentă. 

- Identificarea resurselor necesare pentru sprijinirea copiilor, tinerilor talentați. 

 

Provocări în domeniul protecției persoanelor 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. 

- Inițierea de programe pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă a persoanelor cu 

dizabilități. 

 

 

 

VASS Mária 

Director general 
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