
[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 

                          tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro               1 

NR.9715 /21.04.2016 

Ind.III/D/12 

 

 

 

R  A  P  O  R  T 

PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI COVASNA 

ÎN ANUL 2015 

 

 

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. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI 

                                             

În domeniul protecţiei drepturilor copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna a desfăşurat în anul 2015 mai multe acţiuni, a susţinut 

serviciile/ centrele existente şi a acordat beneficiarilor o gamă variată de tipuri de servicii.  

Potrivit obiectivelor strategiei direcţiei pe anul 2015 şi în conformitate cu planul de 

dezvoltare, principalele acţiuni implementate au fost: 

 

1. Servicii oferite 

 

În anul 2015 DGASPC Covasna a oferit o gamă variată de servicii pentru peste 1700 de 

beneficiari direcți. Având în vedere menținerea acută a lipsei de personel susţinerea 

serviciilor la standardele de calitate reprezintă o provocare financiară, managerială și 

organizațională. Direcţia încearcă să se conformeze cerințelor continuând să reprezinte un 

punct de reper pe harta serviciilor sociale din județul Covasna.   

Direcția încearcă să se adapteze permanent la cerințele și nevoile societății conformându-

se prevederilor legislative în domeniu. Ultima reorganizare importantă a fost aprobată de 

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

octombrie 2011.  
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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. 

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 Borosnyai Kamilla, CP 6 Olteni),  

- unele centre cu regim special (CPRU ”Prinț și Cerșetor”, Centrul de sprijin 

pentru tineri peste 18 ani),     

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

management de caz, Serviciul de asistență maternală, Compartimentul adopții etc.). 
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Potrivit reorganizării și organigramei, în cadrul Direcției furnizează următoarele tipuri de servicii: 

 

 

NR. 

SER

V. 

TIPURI DE 

SERVICII 

CATEGORII 

DE 

SERVICII 

DENUMIREA SERVICIILOR 

1. Servicii de tip 

rezidențial 

Centre de 

plasament 

Centrul de plasament “ Borosnyai Kamilla”Tg. Secuiesc (fost  CP2)** 

2. Centrul de Plasament nr. 6 Olteni 

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

4. Centrul Maternal* 

5. Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 

6. Centru de Primire în Regim de Urgență pentru Victime ale Violenței în Familie 

7. Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități 

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 Szentkerszty Stephanie 

17 CF Mereni 

18. CF Lunga 

19. CF Tinoasa 

Total: 19 
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20. Servicii de zi Centre de zi CZ Sf. Gheorghe* 

21. CZ Tg. Secuiesc 

22. CZ Baraolt 

23. Centre de 

reabilitare 

CR a copiilor cu handicap ”Székely – Potsa” 

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

25. CR Baraolt 

26. CR Tg. Secuiesc 

27. Evaluare, 

consiliere 

Compartiment de evaluare inițială, intenare în regim de urgență, repatriere, 

consiliere 

28. Compartiment de evaluare complexă copii 

Total: 9 

29. Servicii de tip 

familial 

Serviciul de asistență maternală 

30. Serviciul management de caz 

31. Compartimentul adopții, post-adopții 

Total: 3 

Total general: 31 

 

Implementarea standardelor minime obligatorii pentru fiecare beneficiar, în fiecare serviciu reprezintă unul dintre 

principalele obiective ale direcției. În acest sens, copiilor/tinerilor le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege. S-a pus 

accent deosebit: 

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

- pe asigurarea drepturilor prevăzute de acte normative; 

- pe dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de independenţă şi autoguvernare; 

- pe integrarea socio-profesională;  

- etc. 
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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. 

 

Pe parcursul anului 2013 au intervenit unele modificări pe harta serviciilor direcției. Prin Hotărârea nr. 177/22.11.2012 

Consiliul Județean Covasna a aprobat participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu 

cererea de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale finanţate 

din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, privind imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Gödri 

Ferenc, nr. 3, jud. Covasna. Această investiție, vizează efectuarea de reparații capitale și extindere a Centrului de Zi Sf. 

Gheorghe. Având în vedere că în imobilul destinat funcționării Centrului de Zi Sf. Gheorghe a funcționat și Centrul Maternal, 

în luna august era necesară predarea imobilului pentru începerea lucrărilor prevăzute în proiect. Ca urmare, pe perioada 

lucrărilor, Centrul de Zi Sf. Gheorghe a fost ”mutat” în clădirea Grădiniței ”Árvácska” din mun. Sf. Gheorghe, iar activitatea 

Centrului Maternal a fost temporar suspendată.  

** Având în vedere lipsa locurilor disponibile pentru plasamentul copiilor, în vara anului 2015 a fost renovat unul 

dintre modulele nelocuite din cadrul Centrului de Plasament ”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc. În cursul anului trecut am 

am fost sesizați cu mai multe cazuri de neglijență din partea părinților a copiilor care erau mai mulți frați. Încercând să 

respectăm principiul conform căruia, în caz de separare de părinți, frații trebuie plasați împreună, deschiderea acestui modul 

a fost a reală necesitate, pentru că în casele de tip familial exista cel mult câte un loc liber, astfel frații de 4 sau 5 copii ar fi fost 

plasați în tot atâtea locuri. Pentru îngrijirea și educarea copiilor plasați în noul modul a fost asigurat personalul necesar prin 

contractarea a 5 educatori.  

*** În ceea ce privește beneficiarii Centrului de sprijin pentru tinerii peste 18 ani, în cursul anului 2015 s-a constatat 

scăderea numărului lor. Având în vedere că din partea celorlalte servicii nu au existat solicitanți care să dorească să se 

transfere, în decembrie am ajuns la concluzia suspendării funcționării unui dintre apartamentele aparținând Centrului, cel 

situat în strada Daliei, iar beneficiarii au fost repartizați celorlalte două apartamente. 
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2. Date statistice 

 

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

copilului. Dar în continuare este prezentă problema saturației locurilor din sistemul de protecție a copilului, atât în cel 

rezidențial, cât și în cea de asistență maternală. Acest fenomen este amplificat de faptul că adolescenții din asistență 

maternală ajung în centrele de plasament sau casele de tip familial. Aceasta reprezintă o problemă nu numai din cauza 

blocării locurilor în interiorul serviciilor de protecția copilului, dar mai ales din punct de vedere al dezvoltării psiho-sociale a 

copiilor. Asistenții maternali deseori nu pot face față cerințelor de creștere și educare a unui adolescent și demisionează sau 

solicită transferul copilului. Astfel adolescentul în cauză, care probabil deja prezintă unele probleme de atașament, de 

adaptare psiho-socială, este nevoit să treacă și de a doua oară peste sentimentul abandonării. Având în vedere că în ultima 

perioadă s-a lucrat mai intens la cazurile de deschidere a procedurii adopției interne, s-a creat o situație care nu a mai fost 

observată de mult timp, și anume au existat perioade când nu am avut copii părăsiți în spitale (situație în care nu am avut 

copil de plasat la un asistent maternal care a obținut atestatul). 

Potrivit datelor furnizate de către Biroul de monitorizare în fișele de monitorizare lunare și trimestriale, la sfârșitul anului 

2015 datele se prezintă astfel: 

 

 

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 

1. Complex de 

Servicii 

Comunitare 

Sf. Gheorghe 

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

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

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

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

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

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

7. Casa Familială Cernat 19 23 24 24 23 23 23 24 24 

8. Casa Familială nr. 1 - - 12 14 11 12 14 13 13 
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Întorsura Buzăului 

9. Complex de 

Servicii 

Comunitare 

Tg. Secuiesc 

Casa Familială Tg. 

Secuiesc 

14 13 8 13 13 13 12 10 13 

10. Casa Familială 

Szentkereszty Stephanie 

7 7 5 6 6 6 5 6 7 

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

12. Casa Familială Lunga 8 8 10 11 12 12 11 11 11 

13. Casa Familială Tinoasa 8 10 10 9 9 8 10 11 12 

14. Centru de Reabilitare 58 18 29 64 68 59 61 65 67 

15. Centru de zi pentru 

copilul neglijat, abuzat 

19 16 12 13 16 13 14 18 13 

16. Centru de Urgență pentru 

victime ale violenței în 

familie 

- 8 5 5 2 -  

(1  

adult) 

1  

(+1 

adult) 

2  

+1 

adult 

- 

(1 

adult) 

17. Complex de 

Servicii 

Comunitare 

Baraolt 

Casa Familială Baraolt 10 10 10 8 10 11 11 10 10 

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

19. Centru de Reabilitare 13 14 11 11 9 23 24 24 29 

20. Centru Rezidenţial pentru 

Copiii cu Dizabilităţi 

13 14 12 12 11 13 13 11 14 

21.  Centru de Plasament 

Boronyay Kamilla  

44 47 47 50 50 50 50 45 51 

  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 

23.  Centru de Sprijin pentru 

tinerii peste 18 ani 

16 19 17 18 17 13 17 18 11 
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24.  Centru de Primire în 

Regim de Urgenţă Sf. 

Gheorghe ”Prinț și 

Cerșetor”  

15 19 17 16 15 13 19 18 19 

25. Centru de 

coordonare 

”Székely – 

Potsa” 

Centru de reabilitare 

pentru copii cu tulburări 

din spectrul autist/ 

deficienţe senzoriale 

12 13 11 15 16 15 16 19 12 

26. Centru de Reabilitare 

Chilieni 

- 14 33 30 33 28 26 30 19 

27. Alte servicii Serviciul de Management 

de caz 

331 338 337 345 375 377 321 318 311 

28. Serviciul de Asistenţă 

Maternală 

337 343 343 315 314 312 306 291 274 

TOTAL 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1123 1097 
** Luna septembrie 2013 – ultima lună cu beneficiari. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Total servicii de 

zi/reabilitare 

130 111 129 164 172 173 175 188 174 

Total plasamente 

familiale 

331 338 337 345 375 377 321 318 311 

Total plasamente AMP 337 343 343 315 314 312 306 291 274 

TOTAL: 1103 1132 1144 1168 1190 1186 1134 1123 1097 
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Biroul monitorizare pentru oferirea unei baze de date reale numărul operărilor făcute în 

programul CMTIS în anul 2015 a fost de 1640. 

Pe lângă administrarea datelor statistice Biroul monitorizare a furnizat 214 informații la 

solicitare, a întocmit 96 de Rapoarte lunare, 28 Rapoarte trimestriale. 

 

3. Noutăți legislative 

 

În privința modificărilor legislative anul 2015 nu a mai fost atât de bogat, ca anul anterior. 

Deși erau preconizate apariția standardelor minime de calitate pentru mai multe tipuri de 

servicii, acestea nu au fost încă finalizate și publicate.  

În domeniul protecției copilului cele mai importante acte legislative publicate au fost 

următoarele:  

- Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 

de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor 

de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 

colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile 

publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 

acestea; 

- Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a 

alocaţiei lunare de plasament; 

- Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- Hotărârea nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii 

de tineret pentru perioada 2015-2020; 

- Ordinul nr. 5036/2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro
lnk:ORN%20IIN%205036%202015%200


[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 

                          tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro               10 

 

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

repatriere, consiliere a fost înființat în urma reorganizării Direcției din septembrie 2011. În 

cadrul serviciului își desfășoară activitatea asistenți sociali și psihologi, care intervin în 

următoarele domenii: 

 

- Soluţionarea cazurilor copiilor părăsiţi în spitale: 

  

Un alt mod de a contribui la activităţile de prevenire a instituționalizării și a separării 

copilului de familia sa este activitatea desfăşurată de către DGASPC Covasna prin 

soluţionarea cazurilor copiilor părăsiţi în spitale sau aflați în situația de risc de a fi părăsiți. 

În anul 2015 au fost sesizate 45 de astfel de cazuri. După identificarea, evaluarea și 

consilierea familiei/părintelui copilului, s-a reușit reintegrarea în familia biologică a 17 

copii. Celelalte cazuri au fost soluționate astfel: 26 copii au fost instituționalizați prin 

plasament la asistent maternal profesionist (22) și la centre rezidențiale (4 copii plasați la 

Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități Baraolt). Soluționarea a 2 cazuri era în 

curs, fiind sesizate în ultimele zile ale anului 2015. Acest domeniu de activitate este foarte 

clar definit prin legislație, iar interesul acordat soluționării cazurilor este demonstrat și de 

noua reglementare publicată în H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind 

realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi 

profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie 

de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. 

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

cazurile se categorizează pe 10 cazuri în mediul urban și 35 de cazuri în mediul rural. Cele 

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

Secuiesc 17 cazuri, zona Sf. Gheorghe 15 cazuri, zona Baraolt 5 cazuri, zona Covasna 5 

cazuri. 

Dificultățile întâmpinate în soluționarea cazurilor derivă în primul rând din lipsa 

prevenției primare. Considerăm că, fără implicarea activă a autorităților locale, în special 

prin implementarea unor programe de prevenire a abandonului și a instituționalizării, nu 

se poate obține o reală scădere a numărului copiilor părăsiți în spitale. Pe de altă parte 

există o colaborarea deficitară cu unele SPAS-uri şi medici de familie. SPAS-urile se 

conformează cu dificultate obligaţiilor lor de a monitoriza situaţia copiilor reintegraţi în 

familiile lor naturale. 

Din experienţele acumulate în anii trecuţi, am constat că este foarte importantă 

comunicarea între reprezantanţii instituţiilor implicate în soluţionarea cazurilor copiilor 

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

impresiile legate de cazurile concrete, stabilim modalităţile de intervenţie considerate 

eficiente, etc. 

- 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 iniţială, internare în 

regim de urgenţă, repatriere, consiliere din cadrul DGASPC Covasna are ca atribuţie, 

printre altele, intervenţia în cazurile de abuz, neglijare, exploatare. În această privință în 

anul 2015 au fost înregistrate aproximativ 112 de sesizări care privesc aproximativ 160 

(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. Din totalul cazurilor 

menționăm câteva exemple: evaluări psihologice la solicitarea instanțelor/poliției, 

participare la audieri etc. 18 cazuri; cazuri de neglijare 67; abuz: 48; comportament deviant 

și alte conflicte în familie 15; etc.  

DGASPC Covasna are obligația evaluării situației familiilor copiilor identificați în 
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străinătate. În cazul în care părinții/familia lărgită nu este de găsit sau nu poate asigura 

condițiile necesare creșterii și îngrijirii copiilor, suntem nevoiți să preluăm copiii de la 

autoritățile străine. Aceste predări – preluări se realizează la graniță, iar ulterior, în funcție 

de vârstă și alte aspecte, inițiem instituționalizarea copiilor. Anul trecut am avut două 

sesizări de acest gen privind trei copii. Aceste cazuri nu s-au finalizat în cursul anului 

2015.  

  

- 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. În 

anul 2015 ne-au fost comunicate 51 de ordonanțe de clasare sau de neîncepere a urmăririi 

penale. Multe dintre aceste sesizări sunt cu autori multipli, astfel numărul minorilor 

făptuitori este de aproximativ 61, dintre care unii apar de mai multe ori pe listă fiind 

recidiviști. Conform datelor centralizate 33 de minori aveau vârsta sub 14 ani la data 

săvârșirii infracțiunii. În 3 cazuri a fost instituită măsura de protecție specială a 

supravegherii specializate în cadrul familiei minorului. Această măsură constă în 

menţinerea copilului în familia sa cu respectarea anumitor obligaţii, respectiv frecventarea 

cursurilor şcolare şi/sau reintegrarea şcolară, interzicerea de a avea legături cu persoanele 

în compania cărora au participat la comiterea faptei, precum şi interzicerea de a săvârşi 

orice acte cu caracter predelincvent şi/sau delincvent. 

Dacă ne raportăm la cei 33 de minori care aveau vârsta sub 14 ani la data săvârșirii 

inracțiunii, statisticile arată astfel:  

 

 

Nr. de 

copii:  

 

 

 

33 

Distribuția pe gen M 28 

F 5 

Distribuția pe 

grupe de vârstă 

Sub 6 ani 1 

7-9  ani 3 

10-13 ani 29 

Distribuția în 

funcție de fapta 

comisă 

furt calificat 21 

distrugere 7 

lovire sau alte violențe 3 

vătămare corporală din culpă 1 

operațiuni pirotehnice  1 
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Una dintre deficienţele constatate în intervenţia cu această categorie de copii este 

reprezentată de faptul că în unele cazuri, rezoluţiile/ordonanţele de neîncepere a urmăririi 

penale sunt transmise cu  întârziere, din cauza perioadei îndelungate în care se desfăşoară 

cercetarea penală efectuată de organele de poliţie. Pe lângă cele menţionate, probleme 

ridică şi soluţionarea cazurilor copiilor care recidivează, săvârşind fapte penale cu o 

frecvenţă destul de ridicată. În aceste situaţii, obligaţiile instituite prin măsura de 

supraveghere specializată nu sunt îndeplinite, iar aceasta nu-şi mai găseşte aplicabilitate. 

Totodată însă, în lipsa unor servicii specializate pe problematica acestei categorii de copii, 

cu referire la serviciile de tip rezidenţial, face ca plasarea acestora într-unul din serviciile 

de tip rezidenţial existente în subordinea D.G.A.S.P.C. Covasna să fie inoportună şi să 

afecteze dezvoltarea celorlalţi beneficiari din sistem. 

 

ANUL NUMĂR TOTAL 

2011 44 

2012 57 

2013 61 

2014 71 

2015 61 

 

- Activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului de cerşetorie, trafic de persoane 

 

Pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene colaborăm cu instituțiile responsabile 

pe plan local, județean și național. Instrumentarea cazurilor de cerșetorie intră în primul 

rând în competența autorităților locale, direcția implicându-se dacă se constată necesitatea 

instituționalizării. În ceea ce privește cazurile de trafic de persoane colaborăm cu DIICOT 

și cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. În anul 2015 ne-au fost solicitate 

efectuarea de evaluări psihologice în trei cazuri de victime ale traficului de persoane, iar în 

două cazuri ni s-au solicitat informații despre beneficiare instituționalizate victime ale 

traficului de persoane.   

 

- Intervenția în cazul mamelor minore 

 

ANUL NUMĂR TOTAL 

2012 93 

2013 106 

2014 105 

2015 113 
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Potrivit evidenței realizate de CEI, în anul 2015 am avut 113 de sesizări, dintre care 105 

mame minore și 8 gravide minore. În ceea ce privește mediul de proveniență, cele mai 

afectate localități sunt: com. Vâlcele 23, zona Sf. Gheorghe 12, mun. Sf. Gheorghe 16, zona 

Baraolt 15. Majoritatea tinerelor se încadrează în categoria de vârstă 16-17 ani (70), dar au 

existat și 3 cazuri în categoria de vârstă de 10-13 ani. 31 de minore provin din mediul 

urban, iar 82 din mediul rural. În colaborare cu autoritățile locale și cu organizațiile civile 

care activează în domeniu, încercăm să identificăm metode eficiente de intervenție. 

 

- Acţiuni întreprinse pentru prevenirea abandonului prin planning familial 

 

DGASPC Covasna continuă proiectul „Prevenirea sarcinilor nedorite”, program susţinut 

inițial de Fundaţia SERA România. Proiectul demarat în anul 2009 printr-o Convenţie de 

colaborare a fost finanțat până în martie 2012. Obiectivul proiectului implementat l-a 

reprezentat scăderea numărului de copii intraţi în atenţia DGASPC Covasna pentru 

instituirea unei măsuri de protecţie prin scăderea abandonului și prevenirea 

instituționalizării. Echipa de intervenţie se deplasează în teritoriu în comunităţile în care 

rata sarcinilor nedorite şi cea a abandonului este ridicată, cu scopul precis de a informa 

populaţia aflată în situaţie de risc asupra serviciilor de planning familial şi educaţie 

contraceptivă puse la dispoziţie de către serviciile publice din comunităţi (Autoritatea de 

Sănătate Publică Covasna, maternităţi, cabinete de planning familial, DGASPC, primării). 

Alături de activitățile de informare, activitatea principală constă în identificarea 

beneficiarelor și  însoţirea la cabinetele de planning în vederea instituirii lor, consiliere şi 

susţinere post-instituire. 

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 2015 echipa proiectului a consiliat un număr de 245 beneficiare şi a 

împărțit 155 de materiale folosite pentru prevenirea sarcinilor nedorite. 

 

5. Monitorizarea situației copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate 

Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a 

copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă 

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

obligativitatea monitorizării copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. În 
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acest domeniu competenţa teritorială revine serviciilor publice de asistenţă la nivelul 

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

află copilulul. SPAS-urile transmit trimestrial către DGASPC situaţia centralizată pe plan 

local a cazurilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Aceste situaţii 

sunt centralizate la nivelul direcţiei şi trimise la Autoritatea Națională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului și Adopție.  

La data de 01.09.2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea 

Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru 

aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului 

standard al documentelor elaborate de către acestea. În acest domeniu, pe lângă atribuțiile 

serviciilor publice de asistență socială, un rol important îi revine școlilor. Metodologia de 

lucru aprobată prin această Hotărâre de Guvern oferă două instrumente valoroase în 

identificarea și evaluarea copiilor aflați în risc: Fișa de observație, Fișa de identificare a 

riscurilor privind situația familiilor cu copii din România. 

În anul 2015 conform datelor comunicate au rezultat următoarele: 

 

 

Date 

statistice în 

anul 2014 

Număr de copii 

ai căror părinţi 

sunt plecaţi la 

muncă în 

străinătate 

Distribuţia pe sexe Numărul primăriilor 

care au furnizat date 

(din totalul de 45 de 

primării) 
M F 

Trim. I 882 464 418 45 

Trim. II 889 444 445 45 

Trim. III 869 446 423 45 

Trim. IV 905 463 442 45 

 

 

Date 

statistice 

în anul 

2014 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi 

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 0 23 132 166 253 308 45 

Trim. II 2 25 120 154 268 300 45 

Trim. III 0 24 131 153 243 318 45 

Trim. IV 58 54 143 180 244 226 45 
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6. Servicii rezidenţiale 

 

Datele referitoare la serviciile de tip rezidențial, precum și numărul beneficiarilor sunt 

evidenţiate în tabelele prezentate. În aceste centre sunt găzduiţi în total 315 de beneficiari, 

reprezentând aprox. 30% din totalul beneficiarilor de sistemul de protecţie specială a 

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

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

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

este caracteristică lipsa personalului, fiecare serviciu funcționând 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).  

Acestea sunt următoarele: 

 

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

Secuiesc a găzduit în anul 2015 un număr de 44 (ianuarie) - 54 (decembrie) de copii/tineri. 

Au existat 11 cazuri noi, iar un tânăr a fost reintegrat în societate. Din cauza lipsei locurilor 

disponibile  în sistem, în special pentru cazurile cu mai mulți frați, am fost nevoiți să dăm 

un funcționare încă un modul în cadrul centrului. Este singurul centru unde acest lucru 

este posibil, pentru că existau două module nelocuite, dintre care unul a fost reamenajat și 

pus în funcțiune din luna octombrie. Din această dată centrul este structurat pe 5 module 

care sunt de fapt apartamente sine stătătoare compuse din bucătărie, cameră de zi, 

dormitoare, grupuri sanitare, hol. Copiii frecventează o formă de învățământ, majoritatea 

fiind în grupul de vârstă dintre 14-18 ani. Unii dintre beneficiarii centrului prezintă 

probleme comportamentale, neconformarea regulilor interne, manifestarea unei 

agresivități verbale și/sau fizice. Cele mai însemnate probelem sunt cazurile de lipsă fără 

învoire din centru, acestea fiind semnalate poliției. 

Lipsa de personal reprezintă o reală problemă și în cadrul acestui centru. În vederea 

asigurării personalului suficient, Direcția a încheiat un contract de prestări servicii cu 

Crucea Roșie. Periodic se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante/temporar vacante.  
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La nivel instituțional există o colaborare cu Poliția Municipiului Tg. Secuiesc care sprijină 

activitatea centrului prin organizarea unor activități cu caracter educativ, dar și prin 

oferirea de cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor. În cursul anului copiii au participat la 

multe activități de recreere, socializare și sportive, de ex. excursii în țară și în străinătate (în 

Bosnia-Herțegovina), campionate de fotbal în sală și de mini fotbal, participare cu lucrări 

artizanale la târgul de iarnă ”Magia sărbătorilor de iarnă” la Sâncraiu de Mureș, jud. 

Mureș, și multe alte 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.   

 două centre de primire în regim de urgență:  

1. Centrul de Primire în Regim de Urgență ”Prinț și Cerșetor” funcționează din anul 

2011. Are o capacitate de 15 locuri pentru a asigura cele mai optime condiții primirii și 

găzduirii beneficiarilor. Este singurul centru de urgență pentru minori de pe teritoriul 

județului, ca urmare fluctuația în rândul beneficiarilor este destul de mare. Categoriile de 

beneficiari sunt variate: copii găsiți pe stradă fără supraveghere părintească sau care 

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

maternală), copii abuzați sau neglijați în cadrul familiei biologice care trebuie separați în 

regim de urgență de către părinții lor.  

În anul 2015, situația statistică a cazurilor se prezintă astfel: 

- Numărul total al cazurilor este de 43 de cazuri, dintre care 27 cu măsură de protecție 

specială și 16 admise în centru pe baza proceselor verbale de predare din partea altor 

instituții (de regulă, poliția). 

- Cei 16 cazuri privesc pe copiii care au fost identificați de poliție cerșind, fugiți de acasă 

sau de la centrul unde erau plasați în alte județe, fără supraveghere părintească. În aceste 

cazuri primordial este identificare și consilierea părinților, sau luarea legăturii cu 

reprezentanții centrului de unde a plecat fără învoire copilul. Au existat și trei copii care 

au fost transferați de la asistenții maternali profesioniști care au demisionat.   

       

 

Nr. copii asistaţi în perioada  

01.01.2015 – 31.12.2015 –  

27 copii 

Nr. ieşiri în perioada 

01.01.2015 – 31.12.2015 –  

8 copii 

Nr. intrări anii 

anteriori 

Nr. intrări 

2015 

Reintegrare 

în familie 

Ieșire din sistem la 

împlinirea vârstei de 18 

ani 

Transfer 

alte 

servicii 

18 9 1 2 5 
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Din cauza că unii dintre copii petrec o perioadă mai îndelungată în centru, unele 

instrumente de lucru trebuiau adaptate cerințelor specifice: de ex. nu se pot stabili măsuri 

de intervenție pe termen lung. 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 a fost susținute de 

personalul centrului și sprijinite periodic de membrii Organizației Caritas. Unii dinte copii 

au participat la excursii în țară și în străinătate (Bosnia-Herțegovina).  

 

2. Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victime ale Violenței în Familie 

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

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

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

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

statisticii ținute de responsabilii centrului, în anul 2015 au fost găzduiți un număr de 15 de 

persoane, dintre care 9 adulți și 6 copii. Acestor beneficiari li s-a asigurat găzduire, 

asistență medicală și îngrijire, sprijin material/financiar, consiliere, socializare, 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 9 persoane (5+4), integrarea profesională a 2 persoane, 

reintegrarea în familie a 3 persoane (2+1). Două victime au fost sprijinite în depunerea 

dosarului de divorț.  

Este foarte importantă colaborarea cu reprezentanții poliției din cauza comportamentului 

violent al agresorilor. De asemenea, există o permanentă colaborare cu alte instituții: 

școală, grădiniță, spital, cabinete medicale etc. 

    

 un centru maternal: Centrul Maternal din mun. Sf. Gheorghe este un 

serviciu unic în județul Covasna și tocmai din această cauză încearcă să corespundă 

nevoilor identificate pe plan județean. Inițial a fost înființat pentru a oferi un adăpost 

temporar mamelor minore care după nașterea unui copil nu se pot întoarce în familile lor. 

Ulterior această destinație a suferit modificări și în ultimii ani au fost primiți în centru 
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mame cu copii lor, indiferent de vârsta mamei. Centrul are capacitate maximă pentru 4 

cupluri mamă-copil. Datorită obținerii finanțării pentru reparația și extinderea imobilului 

unde a funcționat centrul, din luna septembrie a anului 2013 activitatea Centrul Maternal 

este suspendată.  

 

 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. 

Casele familiale funcționează în general cu 5 angajați, patru educatori și un șef casă (cu 

excepția Casei Familiale ”Szentkereszty Stephanie” care funcționează doar cu trei 

educatori). Aceste servicii funcționează în imobile sine stătătoare (cu excepția a două 

dintre ele care funcționează în blocuri de apartamente), astfel copiii având la dispoziție un 

teren de joacă, curte sau chiar și grădină. Capacitatea caselor variază între 7 și 14 locuri. 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, la diferite concursuri, excursii 

etc., li se serbează zilele de naștere, se fac pregătiri pentru sărbătorile religioase ș.a.m.d. 

- În majoritatea caselor există copii cu probleme comportamentale, probleme de 

adaptare, comportament delincvent sau alte tipuri de probleme, uneori aceștia influențând 

în mod negativ comportamentul celorlalți beneficiari din casă. 

- Menținerea relațiilor cu părinți, rude sau alte persoane față de care copilul a dezvoltat 

legături de atașament este încurajată și monitorizată permanent. 
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- Copiii participă la diferite activități atât în casă, cât și la școală. Activitățile sunt de 

recreere, socializare, lucru manual sau sporturi, unii dintre beneficiari obținând premii (de 

ex. ”luptătorii” de la CF Mereni, copiii care au participat la competiția de tenis de masă de 

la CF Tg. Secuiesc). 

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

asigurat tabere la mare, la Costinești. Casele au reușit să organizeze tabere și excursii pe 

cont propriu, precum și din sponsorizări oferite de firme. 

- Personalul participă la cursuri de perfecționare.  

- Șefii de casă se preocupă, de organizarea activităților din casă, de urmărirea ingrijirii, 

educării beneficiarilor. Exită o necesitate continuă privind reânnoirea dotării caselor. Acest 

lucru se realizează în funcție de resursele financiare avute la dispoziție de către Direcție.  

- În 2015, ca în fiecare an, de sărbători copiii au primit cadouri atât din parte ONG-

urilor cât și diferite instituții, firme, , persoane fizice.  

- Casele au primit voluntari, chiar voluntari din străinătate.  

- În limita posibilităților, se asigură respectarea standardelor minime obligatorii, 

calitatea serviciilor fiind periodic verificate.   

 

 un centru de sprijin: Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 

funcţionează în patru apartamente de câte patru camere. Trei apartamente sunt folosite 

pentru găzduirea tinerilor beneficiari, iar în al patrulea apartament există birourile 

centrului, spațiul comun și de studiu al tinerilor. Conform prevederilor Legii nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, beneficiarilor li se asigură găzduire 

şi cazare până la terminarea cursurilor şcolare/universitare max. până la împlinirea vârstei 

de 26 de ani. Serviciul are ca scop reintegrarea socio-profesională a tinerilor și a găzduit în 

cursul anului 2015 în total 17 tineri. În cursul anului au avut loc 2 admiteri în centru (fiind 

transferați din alte servicii) și 6 încetări ale măsurii de protecție specială a plasamentului. 

Astfel la sfârșitul anului centrul funcționa cu 11 tineri. Capacitatea apartamentelor fiind de 

6x3 locuri. 

Fiecare tânăr poate primi o formare profesională, are ocazia de a învăţa o meserie pe 

timpul plasamentului la centrul de sprijin. Ei sunt luaţi în evidenţa Agenţiei Judeţene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna în vederea sprijinirii lor de a găsi locuri de 

muncă. Totuși doar 3 dintre tineri au un loc de muncă stabil. Alți 3 tineri lucrează 

ocazional. Fiecare dintre tineri mențin într-o anumită măsură relațiile cu părinții, alte rude 

sau fostul AMP. În urma unui program de colaborare cu Organizația Caritas, tinerii au fost 

atrași și în viața organizației și au desfășurat activități de voluntariat cu ocazia diferitelor 

activități (zilele orașului, tabere etc.).    
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Spre sfârșitul anului din cauza lipsei de beneficiari și din considerente de ordin economic 

(contravaloarea utilităților pe perioada lunilor de iarnă), am suspendat activitatea unuia 

dintre apartamente. 

7. Alternative de tip familial 

 

Plasamentele familiale la rude, alte familii/persoane și în asistență maternală sunt 

considerate cele mai eficiente tipuri de măsuri de protecție specială din punctul de vedere 

al asigurării copilului separat de părinți a unui mediu famililal. 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 competenţa şi de 

obligaţia specialiştilor din cadrul direcţiei. Ne putem achita de această sarcină cu foarte 

multe greutăţi, având în vedere lipsa personalului de specialitate şi numărul mare al 

cazurilor/asistent social sau psiholog. Reevaluarea acestor cazuri înseamnă foarte multă 

muncă de teren, pe întreg teritoriul judeţului. De asemenea, presupune şi prezentarea 

acestor cazuri instanţei judecătoreşti competente, Comisiei pentru protecţia copilului 

Covasna sau directorului general adjunct, în funcţie 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. Însă, din lipsa de personal 

suficient, specialiștii din cadrul serviciului sunt responsabil de cazurile copiilor aflați în 

plasament la rude sau alte persoane/familii, precum și de monitorizarea copiilor aflați în 

serviciile rezidențiale, dacă la serviciul respectiv nu există asistent social. 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. 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 consemate 23 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;   
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- reevaluarea cazurilor: reevaluarea presupune reînnoirea tuturor actelor din dosar, vizite 

la domiciliile persoanelor implicate, întâlnirile echipei multidisciplinare, pregătirea și 

prezentarea cazului în fața comisiei sau pentru directorul general adjunct; 

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

părinților prin reintegarea copilului în familia biologică, la împlinirea vârstei majoratului 

în cazul în care tânărul în cauză nu își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi 

sau la împlinirea vârstei de 26 de ani. Cu privire la acest aspect o noutate a fost adusă prin 

modificarea și republicarea Legii nr. 272/2004, în sensul că după împlinirea vârstei 

majoratului tânărul poate beneficia în continuare de măsurile de protecție specială în cazul 

în care își continuă studiile în învățământ de zi o singură dată pentru fiecare formă de 

învățământ.  

În ceea ce privește numărul de cazuri, se constată mișcări lunare, în fiecare lună existând 

mai multe cazuri de instituire a măsurii plasamentului, cât și încetări.    

Conform raportării serviciului au fost reevaluate 136 de cazuri.  

Raportul între numărul de intrări-ieșiri se prezintă conform tabelului:  

    

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr. intrări 45 48 36 43 35 44 

Nr. ieșiri 38 27 46 86 64 28 

   

 Din evidențele lunare rezultă modificările lunare în interiorul serviciului:  

 

În îndeplinirea obiectivelor serviciului un important impediment este reprezentat de 

dificultatea colaborării cu unele SPAS-uri, care întârzie în efectuarea la timp a anchetelor 

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.  

Cu toate că, odată cu măririi alocației de plasament de la 97 de lei la 600 de lei lunar, ne-

am așteptat la creșterea numărului măsurilor de protecție specială a plasamentului, 

această mărire nu a fost semnificativă. Aceste sume se acordă copiilor aflați în plasament 

familial, în asistență maternală și în servicii rezidențiale ale organizațiilor civile. Din 

decembrie 2015 se poate observa creșterea numărului plasamentelor instituite la OPA.  
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  Serviciul de asistență maternală 

Noutățile legislative de la sfârșitul anului 2014 au avut unele efecte asupra activității 

Serviciului de asistență maternală. Pe de o parte, odată cu modificarea alocației de 

plasament de la 97 de lei la 600 de lei, care se acordă și copiilor aflați în plasament la 

asistenți maternali profesioniști, i-a scutit pe angajații acestui serviciu și pe cei de la 

Serviciul economic de urmărire și verificarea privind decontarea sumelor cheltuite pentru 

nevoile copilului. Dar, pe de altă parte, ca și activitate nouă a fost introdusă obligativitatea 

raportării trimestriale către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Covasna, 

privind modul de folosire a alocației de plasament. 

În ceea ce privește, modificarea legislativă referitoare la interdicția plasării copiilor sub 

vârsta de 3 ani în servicii de tip rezidențial, începând cu data de 01.01.2015, nu a condus la 

mărirea numărului copiilor plasați la asistenți maternali. Această prevedere a fost 

introdusă în textul Legii nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor 

copilului prin Legea nr. 131/2004 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi 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 

sfărșitul anului 2015 acest număr este de 144. Implicit a scăzut și numărul copiilor plasați 

în asistență maternală. În anul 2011 au fost 314 de copii plasați la AMP, iar în anul 2015 la 

începutul anului au fost 296, dar numărul lor a scăzut până la sfârșitului anului la 274.   

  

 Statistici privind asistenții maternali profesioniști: 

 

Atestatele asistenților maternali profesioniști se emit pe o perioadă de trei ani, dar situaţia 

lor și a copiilor aflați în plasament trebuie verificate lunar. În ceea ce priveşte atestările, 

reatestările, alte modificări şi, implicit modificări ale raporturilor de muncă, în anul 2015 

au avut loc următoarele activităţi: 

- reînnoirea atestatului de AMP: 45 de cazuri; 

- modificarea atestatului de AMP: 2 cazuri; 

- eliberare de atestat AMP: 6 cazuri; 

- desfacerea/încetarea contractului individual de muncă: 9 cazuri (demisie din 

motive personale 7, expirarea atestatului fără reînnoire 2).  

În cursul anului trecut un număr de 21 de persoane au solicitat evaluare în scopul de a 

deveni asistenţi maternali profesionişti. În urma evaluării condiţiilor existente la 

domiciliul persoanelor solicitante, 7 persoane au fost selectate să participe la etapa 
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următoare de evaluare și astfel în luna martie a fost organizat cursul de formare 

obligatorie.  

Pe parcursul anului 2015, 110 de asistenţi maternali au participat la cursuri de 

perfecţionare, organizat de reprezentanţii S.C. PRO SAFETY CONSULTING S.R.L din 

Braşov.  

  Statistici privind copiii plasați în asistență maternală: 

În anul 2015, 30 de copii au fost plasați la asistenți maternali profesioniști: 27 de copii prin 

plasament în regim de urgență, 1 copil de la CRCD Baraolt, 2 copii cu măsură stabilită la 

cererea DGASPC Brașov.  

Specialiştii serviciului responsabili pentru copii aflaţi în plasament au reevaluat 130 de 

cazuri. În urma reevaluării situaţiei copiilor aflaţi în asistenţă maternală: 

- 4 copii au fost plasați la familii; 

- 15 copii au fost transferați la servicii de tip rezidențial; 

- pentru 7 copii s-a dispus încetarea pasamentului în urma reintegrării în familie; 

- pentru 6 tineri s-a dispus încetarea măsurii; 

- 16 copii au fost încredințați familiilor adoptive; 

- în 35 de cazuri a fost inițiată procedura de deschidere a adopţiei naționale. 

În cursul anului 2015 au fost vizitaţi periodic de către părinţi/familia lărgită aproximativ 

47 de copii. La sfârșitul anului au fost inventariate bunuriile copiilor aflaţi în asistenţă 

maternală, constând din cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţâminte.  

Activitatea psihologilor și psihopedagogilor din cadrul serviciului de asistență maternală se 

exprimă în următoarele cifre: 

- 205 copiii au fost evaluaţi din punct de vedere al dezvoltării psihosociale şi 

psihomotrice;  

- pentru 7 copii a fost instituit un plan individualizat de dezvoltare; 

- 7 copii au beneficiat de terapie de suport; 

- 21 copii au beneficiat de consiliere pihologică; 

- 57 de asistenţi maternali au beneficiat de consiliere psihologică şi terapie 

suportivă. 

Mai mulți copii au participat în diferite tabere organizate de Direcție, de școlile pe care le 

frecventează și de DJST. 

Ca în fiecare an personalul din cadrul serviciului a participat activ la organizarea Zilei 

asistentului maternal, care a avut loc în incintă CP6 Olteni. 
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8. Adopţii interne  

Domeniul adopției reprezintă un proces în continuă schimbare în sensul aprofundării cât 

mai minuțioase a prevederilor legislative. Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului depune eforturi uriașe pentru îmbunătățirea legislației și 

perfecționarea continuă a specialiștilor din cadrul direcțiilor generale de asistență socială 

și protecția copilului, și inclusiv a reprezentanților altor instituții/autorități implicate în 

desfășurarea adopției, de ex. judecători, membrii comisiilor pentru protecția copilului etc. 

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 interne. În 

anul 2015, responsabilii din cadrul Compartimentului de adopție, postadopție, au lucrat 

pe 40 de dosare în acest sens, dintre care au fost finalizate la sfarsitul anului 31 de cazuri.  

În privința familiilor adoptatoare, în anul 2015 au fost evaluate și au primit atestate de 

familie aptă pentru adopție un număr de 15 familii.  

În urma acestor demersuri, s-au realizat 16 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 încuviinţarea adopţiei, 

dată de la care adopţia îşi produce efectele: copilului i se întocmeşte un nou certificat de 

naştere în care sunt trecuţi părinţii lui şi copilul devine rudă cu familia/rudele părinţilor. 

lui.  

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

verificarea periodică a ataşamentelor formate, a modalităţii de creştere şi educare a 

copilului în familie. Anul trecut au fost finalizate 10 încuviințări.   

Alte date din activitatea Compartimentului de adopție, postadopție:    

- un număr de 21 de familii/copii au fost monitorizare în cadrul etapei de post-

adopţie; 

- alte 11 de familii au beneficiat de informare și consiliere cu privire la adopţie. 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 617/2012 în perioada martie – iunie 2015 au fost 

organizate întâlniri de consultări cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestați/atestate care 

nu au fost incluse în etapa de potrivire practică și o întâlnire cu scopul promovării 

adopției și furnizării informațiilor necesare inițierii demersurilor de adopție. 

DGASPC Covasna colaborează în continuare cu Asociaţia Părinţilor Adoptivi „ProAdopt” 
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Covasna. Sunt organizate periodic grupuri de suport, întâlniri prin care asociaţia îşi 

propune să ofere un cadru în care familiile adoptive să comunice, să discute problemele cu 

care se confruntă şi să-şi transmită reciproc experienţele şi, în acelaşi timp, să creeze 

pentru copii o ambianţă în care să interacţioneze şi care să favorizeze înţelegerea statutului 

lor şi dezvoltarea încrederii lor în propria persoană şi în ceilalţi. Serbarea Copiilor 

Adoptați a fost organizată în data de 13.06.2015. 

 

8. Protecţia copiilor cu dizabilităţi 

 

Un important segment al activităţii direcţiei vizează susţinerea funcţionării serviciilor care 

asigură protecţia şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi. Demersurile pentru realizarea 

încadrării în grad de handicap se realizează prin intermediul Serviciului de Evaluare 

Complexă, de către Comisia pentru Protecţia Copilului. Menționăm că eliberarea 

certificatelor de orientare școlară a fost trecută în competența Comisiei de orientare școlară 

și profesională. Conform statisticii SEC-ului, în anul 2015 au fost 89 de cazuri noi și 61 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:  

650 

Grav Neuropsihic – mintal – asociat 201  

 

259 

Fizic 7 

Somatic 40 

Vizual 9 

Auditiv 2 

Accentuat Neuropsihic – mintal – asociat 71  

 

201 

Fizic 23 

Somatic 76 

Vizual 12 

Auditiv 19 

Mediu  Neuropsihic – mintal – asociat 68  

 

163 

Fizic 23 

Somatic 28 

Vizual 23 

Auditiv 21 

Ușor Neuropsihic – mintal – asociat 8  

 Fizic 3 
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Somatic 10 26 

Vizual 2 

Auditiv 3 

- Cu mențiunea că unui copil nu s-a acordat un nou Certificat de încadrare 

într-un grad de handicap în urma contestației. 

 

Pentru protecția copiilor cu dizabilități în cadrul DGASPC Covasna funcţionează 

următoarele servicii: 

 un centru de plasament: Centrul de Plasament nr. 6 Olteni este cel mai mare 

centru de tip rezidenţial din judeţul Covasna. La finalul anului 2015 găzduieşte 78 de 

copii/tineri, dintre care pentru 51 de copii/tineri a fost instituită măsura plasamentului, iar 

27 de copii au internare semestrială, ei fiind orientați la școli speciale. Ceilalţi beneficiari 

sunt înscrişi în învăţământul de masă, cu excepția unui copil care a rămas neșcolarizat.  

Numărul redus al reintegrărilor familiale se explică prin lipsa condiţiilor corespunzătoarea 

constatate cu ocazia efectuării vizitelor şi a anchetelor sociale la domiciliul părinţilor. 

Copiii sunt antrenaţi în numeroase activităţi sportive şi de timp liber, au participat la mai 

multe concursi și tabere atât în ţară, cât şi în străinătate (Ungaria), obţinând multe premii 

şi trofee. Au continuat şi activităţile organizate în cadrul Protocolului de parteneriat 

încheiat între Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Şcoala Specială Olteni şi DGASPC 

Covasna – Centrul de Plasament nr. 6 Olteni, care urmăreşte valorizarea fiecărui copil şi 

prevenirea marginalizării copiilor cu nevoi speciale şi/sau instituţionalizaţi. Lipsa 

personalului afectează și în acest serviciu îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor 

prevăzute de lege și de standardele minime obligatorii, cu atât mai mult că între copiii 

plasați în centru există și copii cu probleme/tulburări de comportament (chiar cu tentative 

de suicid). Centrul are o foarte bună colaborare cu școlile unde învață copiii din centru, cu 

diferite organizații din străinătate, cu autoritățile/instituțiile locale. 

Închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Olteni și înființarea unor noi servicii, va putea 

avea loc prin aplicarea la proiecte. În realizarea acestui obiectiv trebuie să colaborăm cu 

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

frecventează învățământul special.      

 un centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi: Centrul Rezidențial 

pentru Copii cu Dizabilități Baraolt a găzduit și oferit servicii de recuperare pentru 15 

copii. Pe parcursul anului au existat 6 admiteri în centru și trei transferuri în alte servicii. 

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

moment dat: la sfârșitul anului împărțindu-se astfel – între 0-1 ani 1 copil, între 1-3 ani 6 
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copii, între 3-6 ani 5 copii, peste 6 ani 2 copii. Toți copiii sunt încadrați în grad de 

handicap. Mai mulți copii au avut internări spitalicești, iar unul a fost supus unei 

intervenții chirurgicale la Tg. Mureș. Din cauza vârstei, copiii sunt primiți în spital numai 

cu însoțitor, ceea ce îngreunează foarte mult activitatea centrului. Dezvoltarea copiilor se 

monitorizează prin evaluări psihologice periodice și prin consultații/controale medicale 

(fiind copii cu malformație cardiacă congenitală, cu sindromul Down, hidrocefalie gigantă, 

sindromul Edwards etc.), precum și prin reevaluarea situației lor psiho-sociale.  

 

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

frecventează grădinița în grupa specială. De asemenea, au fost vizitați de grupuri de 

voluntari din Irlanda și au primit sponsorizări din Olanda și Austria. În cadrul CSC 

Baraolt se organizează zile deschise, în colaborare cu ONG-uri de profil din orașul Barolt, 

cu instituții de învățământ. Se menține colaborarea cu Liceul ”Baróti Szabó Dávid”, al 

cărui elevi s-au infiltrat în viața copiilor din centru.  

În septembrie 2015 reprezentanții centrului au fost parteneri în organizarea Zilei mondiale 

a copiilor cu dizabilități.  

 două case de tip familial:  

1. Casa Familială Lunga și 

2. Casa Familială Tinoasa care găzduiesc copii/tineri cu dizabilități. Aceste servicii 

funcționează în mediul rural și au fost înființați, pe lângă alte servicii, printr-un proiect 

Phare care viza închiderea fostului Centru de Plasament nr. 1 Tg. Secuiesc. Conform 

datelor de la sfârșitul anului 2015, de aceste servicii beneficiază câte 11, respectiv 13 

copii/tineri, care sunt deserviți de personalul caselor – 6 educatori și un șef casă, dar și de 

personalul de specialitate din cadrul Centrului de Coordonare Tg. Secuiesc: asistent social, 

psiholog, kinetoterapeut.  

 

Copiii frecventează Centrul de Reabilitare Tg. Secuiesc unde sunt transportați cu 

microbuzul centrului de coordonare. Personalul a acordat interes pentru îmbunătățirea 

condițiilor de locuit a copiilor, organizarea serbărilor zilelor de naștere, a sărbătorilor. Este 

foarte greu de realizat menținerea relațiilor cu membrii familiei copiilor, pentru că ei nu 

pot fi duși acasă în vizită, iar părinții rar se interesează, numai câțiva dintre copii sunt 

vizitați de părinți sau foștii asistenți maternali profesioniști.  

Casele mențin a o strânsă colaborare cu medicul neuropsihiatru, care pe lângă consultarea 

și tratarea copiilor la secție, efectuează vizite în case și pregătirea personalului. În limita 

locurilor disponibile în Centrul de Îngrijire și Asistență, destinat beneficiarilor adulți cu 

handicap, se realizează transferul tinerilor din case în CIA.  
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Activitățile de timp liber, socializare și de recreere sunt bine organizate, copiii sunt 

prezenți la toate activitățile organizate de Centrul de Coordonare și de Asociația 

”Szentkereszty Stephanie”. Copiii din CF Lunga merg la călărit în satul Mereni, unde sunt 

primiți și instruiți gratuit de un instructor profesionist calificat în Statele Unite.  

 

 patru centre de reabilitare: 

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

în anul 2015 de un număr de 30 de copii cu nevoi speciale. Majoritatea dintre ei beneficiază 

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

recuperare într-un program mai redus (de câteva zile pe săptămână sau o săptămână 

dintr-o lună). 3 dintre copii provin din asistență maternală, iar ceilalți din familiile lor 

naturale.  

Copiii şi-au desfăşurat activităţile de recuperare după programul individual de reabilitare. 

Programele au fost alcătuite din activităţi senzorio-motorii, activităţi cognitive, muzică şi 

mişcare, activităţi de dezvoltare a comunicării, activităţi de dezvoltare a autoservirii, 

activităţi în aer liber şi activităţi de hipoterapie (acesta din urmă sprijinul financiar al 

Asociaţiei Philadelphia Pro Familia Suport, iar din luna martie 2015 cu sprijinul financiar 

al părinților copiilor). Activităţile de timp liber ale copiilor au fost diversificate: plimbări în 

sat, excursie la Grădina Zoologică din Brașov, tabără la Șugaș Băi. Colaborarea cu tinerii 

francezi a continuat și în anul 2015. În fiecare joi unul dintre grupurile din centru 

pregătește gustări pentru toți beneficiarii centrului.  

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. Pe data de 2 aprilie, împreună cu copiii 

din Centrul de Reabilitare pentru Copii cu Tulburări de Spectrul Autist, s-a sărbătorit Ziua 

Internațională de Conștientizare a Autismului. În data de 18 decembrie 2015 a avut loc a 

VIII-a expoziţie anuală de Crăciun. În cadrul expoziţiei au fost expuse lucrările copiilor 

care frecventează Centrul de Reabilitare Székely-Potsa din Chilieni, lucrări efectuate cu 

ajutorul educatorilor de specialitate şi a copiilor din mai multe grădinţe şi şcoli de masă 

din judeţ. În anul trecut în cadrul expoziției au fost susținute concerte, evenimentul fiind 

mediatizat în media locală.  

În luna aprilie au fost finalizate pregătirile camerei multisenzoriale a cărei finanțare a fost 

obținută prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor 2014. Proiectul a fost pregătit în 

colaborare cu Asociația pentru Protecția Familiei Életfa și valoarea lui a fost de 19420 lei. În 

data de 19 iunie a avut loc a IV-a ediție a Zilei Specialiștilor, acesta fiind organizat la 
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centru. În cadrul prezentărilor specialiștii din centru au diseminat rezultatele preliminare 

privind utilizarea camerei multisenzoriale. În luna iulie a fost amenajată și o potecă 

multisenzorială în curtea centrului.  

În perioada 8-19 iunie patru eleve ale Liceului Profesional Robert d’Arbrissel din Chemillé 

(Franţa) au efectuat un stagiu profesional la centru, iar în perioada 15-24 septembrie patru 

elevi ai Liceului St. Yves din Gourin (Franța). Stagiile au fost organizate în cadrul 

programului Leonardo (At the heart of the curriculum of the professional baccalaureat 

Services in Rural Areas; a practical in an european country).  

Cele mai importante rezultate obținute de angajații centrului vizează reușitele privind 

integrarea copiilor încadrați în grad de handicap în învățământul de masă. 13 (în 

semestrul I) +7copii (în semestrul II) frecventează alternativ grădinițele/școlile 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.  

Pentru personalul centrului sunt suținute ședințe administrative, supervizare și întâlniri 

cu părinții copiilor. Principalele probleme au constat în lipsa/fluctuația personalului (lipsă 

psihopedagog, educatori), precum și în lipsa resurselor economice pentru asigurarea 

activităților necesare pe toate planurile de dezvoltare.   

2. Centrul de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/ deficiențe 

senzoriale Sf. Gheorghe a fost frecventat în anul 2015 de 18 copii. Centrul funcționează 

potrivit acelorași principii ca și centrul din Chilieni: 8 dintre copii beneficiază de un 

program zilnic, 3 copii provin din asistență maternală, iar ceilalți din familiile lor naturale. 

În cursul anului fiecare copil şi-a desfăşurat activităţile de recuperare după programul 

individual de reabilitare, iar programele au fost alcătuite din activităţi senzorio-motorii, 

activităţi cognitive, muzică şi mişcare, activităţi de dezvoltare a comunicării, activităţi de 

dezvoltare a autonomiei personale şi activităţi în aer liber. Și copii din acest centru sunt 

beneficiari ai Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor 2014, prin care s-a amenajat o 

cameră multisenzorială la centrul din Chilieni. 

În completarea programelor copiii au participat la mici excursii în apropierea oraşului, 

activităţi de hipoterapie la Arcuş, tabără la Sântionlunca etc. Lunar au fost organizate 

legate de specificul lunii respective (carnaval, paște etc.) și au fost ținute și zilele 

internaționale ale copiilor cu dizabilități. În zilele de 10-11 decembrie a avut loc cea de a 

XI-a ediţie a expoziţiei intitulate AUT-EXPO, tematica fiind sticle ornamentate. 

Evenimentul a fost mediatizat în presa locală. 
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De asemenea, se organizează ședințe administrative, supervizare și întâlniri cu părinții 

copiilor. Specialiștii din centru au participat la conferințe de profil. 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 (5 copii în primul semestru și trei în al doilea semestru al anului), precum și 

dezvoltarea copiilor pe plan individual.  

 

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 era 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 2015, de serviciile centrului beneficiază aproximativ 68 de 

copii. 31 de copii frecventau centrul în regim de zi (din care 10 copii din familie și 21 de 

copii din case familiale), iar 36 copii în regim ambulant (din care 30 din familiile lor 

naturale și 6 copii din asistență maternală). 

Pe lângă activitățile de recuperare s-a acordat importanță și celorlalte programe: bal 

mascat, s-a sărbătorit ziua de 8 Martie, aniversarea jubilară a Asociației Szentkereszty 

Stephanie, Ziua Copilului, Crăciunul etc. Centrul este deschis către comunitate, la 

organizarea diferitelor participă și colaboratorii su susținătorii. La serbarea Crăciunului au 

contribuit reprezentanții Asociațiilor Round Table, Ladies Circle, Clubul Rotary, Caritas 

Alba Iulia.  

4. Centrul de Reabilitare Baraolt în cursul anului 2015 a oferit servicii de recuperare 

pentru 29 de copii. Majoritatea copiilor provin din alte servicii rezidențiale (Centrul 

Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, Casa Familială Baraolt), Centrul de Zi, numai 6 

copii sunt din familiile lor naturale. Programele de reabilitare au fost întocmite în baza 

evaluărilor și reevaluărilor efectuate sub coordonarea psihologului, cu participarea activă 

a echipei multidisciplinare, a kinetoterapeutului, a psihopedagogului. Din păcate, centrul 

a rămas fără psiholog și fără psihopedagog în a doua jumătate a anului. Se încearcă în 

continuare angajarea de specialiști pe posturile rămase vacante. 

În incinta complexului funcționează o cameră multisenzorială care este în continuă 

dezvoltare din punct de vedere al dotării. Ca parte a Complexului de Servicii Comunitare 

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

aferent la activitățile organizate de centrul de coordonare. Au fost sărbătorite zilele de 
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naștere ale copiilor, precum și sărbătorile religioase. De Ziua Mondială a copiilor cu 

dizabilități a fost organizat un eveniment, deschis către sociateate, în colaborare cu alte 

instituții și asociații.   

9. Centre de zi 

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

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

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

acordarea ajutoarelor sociale. În ultima perioadă se observă importanța acordată de către 

organizațiile neguvernamentale funcționării serviciilor de tip centre de zi. Acestea au ca 

scop prevenirea separării copilului de familie și a instituționalizării lor. Copii, dar și 

familiile lor sunt beneficiarii acestor servicii, unde li se oferă copiilor sprijin pentru lecțiile 

pentru acasă, îngrijire, educație non-formală și informală, alimentație, iar părinților lor 

educație parentală, consiliere pentru îmbunătățirea relațiilor și a comunicației 

intrafamiliale etc. 

În cadrul direcției funcționează trei centre de zi, acestea fiind arondate complexelor de 

servicii comunitare din cele două municipii și un oraș de pe teritoriul județului. Conform 

datelor de la sfârșitul anului 2015, numărul beneficiarilor se prezintă astfel: 

 

 Centrul de zi Sf. Gheorghe oferă servicii pentru 20 de copii de vârstă 

preșcolară. Programele de activități sunt organizate diferențiat, se au în vedere în mod 

individual vârsta, nivelul de dezvoltare, nevoile fiecărui copil. Educația formală se asigură 

în centru de către o educatoare. Se serbează zilele de naștere, sărbătorile religioase. Copiii 

participă la viața comunității prin mici excursii sau plimbări, vizitarea bibliotecii și a 

muzeelor din oraș, vizionarea spectacolelor oferite de teatrul de păpuși. Se fac vizite cu 

ocazia zilelor porților deschise la diferite instituții, de ex. la poliție, pompieri etc. De obicei, 

au loc schimbări în rândul beneficiarilor la începutul anului școlar. Centrul funcționează în 

continuare în incinta Grădiniței Árvácska din cartierul Ciucului, până la finalizarea 

proiectului referitor la consolidarea și extinderea imobilului centrului. Recunoscând 

importanța dialogului cu părinții copiilor, periodic sunt organizate întâlniri pentru 

discutarea problemelor ivite. 

 

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

activități de recreere și de socializare (de ex. plimbări, participare la diferite concursuri, 

tabere, vizionarea pieselor de teatru, excursii), activități de îngrijire și educaționale (de ex. 

activități de grup cu diferite teme), activități cu părinții, precum și activități în comunitate. 

Majoritatea copiilor  provin din familii cu situația materială precară și/sau dezorganizată. 
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Activitatea centrului este sprijinită de Asociația Szentkereszty Stephanie. Copiii sunt activ 

implicați în viața comunității prin participarea la diferitele evenimente organizate în oraș. 

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

informări, ședințe cu teme multiple.  

 

 Centrul de zi Baraolt a oferit servicii pentru 17 beneficiari în primul semestru, 

dar în umrma modificărilor de componență (6 copii nu mai frecventează centrul, dar din 

toamnă sunt 3 cazuri noi), la sfârșitul anului 2015 s-au acordat servicii pentru 14 copii. 11 

dintre copii urmează școala în învățământul de masă, iar ceilalți 3 frecventează clase 

speciale. Ca urmare programul este organizat diferențiat în perioada școlii (între orele 

11,00-19,00) și în vacanțe (între orele 8,00-16,00). Unii dintre copii beneficiază și de 

serviciile oferite de Centrul de Reabilitare, conform unui program de reabilitare. 

Activitățile oranizate sunt variate, atât educative, cât și de timp liber (de ex. focus grupuri 

pe tema prevenirii violenței, vizitarea Târgului de toamnă, serbări, participare la zilele 

deschise organizate de centru, excursii). Părinții sunt activ implicați în programele 

organizate în centru.  

 

10. Activitatea juridică şi de contencios juridic 

 

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

următoarele activităţi principale pentru anul trecut: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității  Nr. acte/ cazuri 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Redactarea contractelor/actelor 

adiţionale 

449  217 270 1066 1830 

2. Redactarea dispoziţiilor 1575  1169 930 917 961 

3. Redactarea acţiunilor, susţinerea 

cauzelor în instanţă 

153 208 228 275 253 

4. Pregătirea materialelor pentru 

şedinţele consiliului judeţean  

16 12 11 28 18 

5. Traducerea materialelor pregătite 

pentru şedinţele consiliului judeţean 

32 24 22 56 36 

6. Rapoarte ale comisiei de disciplină 3 - 2 - 5 

7. Acordarea de consultaţii juridice 40 47 62 35 31 

8. Redactarea hotărârilor Colegiului 

Director 

4 3 3 4 4 

9. Redactarea de atestate familiilor apte 10 17 13 9 15 
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să adopte 

10.Avizarea juridică a diferitelor materiale 

 

Compartimentul Juridic a depus la Secretariatul Comisiei 196 dosare cu măsuri de 

protecţie specială stabilite prin sentinţe civile. 

 

1.  Încetare plasament de la AMP - reintegrare în familie 2 

2.  Încetare plasament de la centre de plasament – 18/26 ani 17 

3.  Încetare plasament în regim de urgenţă – reintegrare în familie 1 

4.  Încetare plasament la AMP – 18/26 ani 2 

5.  Încetare plasament la case familiale 1 

6.  Încetare plasament la case familiale – 18/26 ani 1 

7.  Încetare plasament la case familiale - reintegrare în familie 1 

8.  Încetare plasament la centre – reintegrare în familie 2 

9.  Încetare plasament la rude/familii - 18/26 ani 12 

10.  Încetarea măsurii de plasament 1 

11.  Încetarea măsurii de plasament la rude/familii – reintegrare în familie 4 

12.  Încredinţare în vederea adopţiei 14 

13.  Încuviinţarea adopţiei 8 

14.  Menţinere plasament cu modificare AMP 1 

15.  Menţinere plasament cu modificare casă familială 1 

16.  Menţinere plasament cu modificare rude/familii 2 

17.  Menţinere plasament la AMP 1 

18.  Menţinere plasament la AMP - continuarea studiilor 4 

19.  Menţinere plasament la AMP - cu deshiderea procedurii adopţiei 19 

20.  Menţinere plasament la AMP – integrare socială 2 

21.  Menţinere plasament la case familiale - continuarea studiilor 2 

22.  Menţinere plasament la case familiale - cu deschiderea procedurii adopţiei 4 

23.  Menţinere plasament la centre de plasament - continuarea studiilor 2 

24.  Menţinere plasament la centre de plasament – integrare socială 1 

25.  Menţinere plasament la rude/familii - cu deschiderea procedurii adopţiei 2 

26.  Menţinerea plasamentului cu modificarea centrului 1 

27.  Modificare plasament de la AMP la case familiale 5 

28.  Modificare plasament de la AMP la centre 3 

29.  Modificare plasament de la AMP la familie 4 

30.  Modificare plasament de la case familiale la rude/familii   1 

31.  Modificare plasament de la centre la AMP 2 
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32.  Modificare plasament de la centre la case familiale 2 

33.  Modificare plasament de la centru de plasament la AMP  2 

34.  Plasament la AMP 30 

35.  Plasament la AMP cu deschiderea procedurii adopţiei 4 

36.  Plasament la asociaţie 2 

37.  Plasament la asociaţie – alt judeţ 1 

38.  Plasament la case familiale 3 

39.  Plasament la case familiale - cu deshiderea procedurii adopţiei 1 

40.  Plasament la centre de plasament 11 

41.  Plasament la rude/familii 11 

42.  Plasament la rude/familii - continuarea studiilor 3 

43.  Plata alocaţiei de plasament 1 

44.  Respingerea cererii ca neîntemeiată 1 

45.  Revocarea încredinţării şi plasament la AMP 1 

 Total 196 

 

11.  Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului  

 

Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, 

al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Comisia emite hotărâri. 

Principalele atribuţii ale Comisiei sunt următoarele:  

- stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, 

orientarea şcolară a acestora; 

- stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii; 

- reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea 

în grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor, pe baza sesizării direcţiei; 

- revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au 

determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 

- soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist; 

etc. 

Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care funcţionează în 

cadrul direcţiei. Activitatea acestui secretariat a fost reorganizată conform organigramei 

Direcței adoptate în septembrie 2011 în cadrul serviciului denumit ”Secretariatul CPC, 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap”. Datele și informațiile se referă 

exclusiv la activitatea Comisiei pentru protecția copilului.  
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Potrivit raportului prezentat de secretariatul CPC, în anul 2014 au avut loc 22 de şedinţe 

ordinare și 2 ședințe extraordinare. În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate de către 

asistenţii sociali din cadrul diferitelor servicii ale direcţiei următoarele cazuri: 

 

a) au fost prezentate Comisei 211 de dosare (emiţându-se 119 de hotărâri, 68 de 

reevaluări fără emiterea altei hotărâri, 10 solicitări de aviz favorabil de la C.P.C.-

uri din alte judeţe şi  14 cazuri au fost amânate), conform tabelului de mai jos: 

 

1. Plasament la rude până la grd. IV 24 

2. Respingerea instituirii plasamentului la rude/familii 1 

3. Menţinere plasament la rude până la grd. IV 3 

4. Menţinere plasament la rude până la grd. IV– 18/26 ani 3 

5. Încetare plasament la rude până la grd. IV – 18/26 ani 4 

6. Menţinere plasament la centre de plasament – 18/26 ani 2 

7. Modificare plasament de la case familiale la centre de plasament - cu 

scopul facilitării integrării sociale 

1 

8. Modificare plasament de la AMP la centre de plasament 1 

9. Modificare plasament de la AMP la rude/familii 1 

10. Modificare plasament de la case familiale la rude/familii 1 

11. Menţinere plasament la case familiale - cu scopul facilitării integrării 

socială 

1 

12. Încetare plasament la case familiale - 18/26 ani 1 

13. Menţinere plasament la AMP –18/26 ani 2 

14. Încetare plasament la AMP - cu reintegrare în familia naturală 2 

15. Încetare plasament la AMP - 18/26 ani 4 

16. Atestări AMP 6 

17. Reatestări AMP 45 

18. Eliberare aviz pentru luare de măsură de către CPC din alte judeţe 3 

19. Plasament la case familiale în alte judeţe 6 

20. Plasament la centre de plasament în alte judeţe 3 

21. Încetare plasament la Centre de plasament - 18/26 ani 1 

22. Supraveghere specializată 3 

23. Aprobare privind ridicarea alocației de copil 1 

24. Reevaluări fără emiterea altei hotărâri  68 

25. Solicitare aviz pentru instituirea plasamentului în alte judeţe 10 

26. Cazuri amânate 14 

 TOTAL 211 
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Tip caz 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Instituire plasament 19 26 24 24 19 33 

Menținere/ modificare plasament 13 9 3 9 12 15 

Încetare plasament 22 41 21 18 19 12 

Reevaluări fără emiterea altei hotărâri 151 127 121 110 96 68 

TOTAL 205 203 169 161 146 128 

 

b) au fost prezentate Comisei 650 dosare cu propuneri de încadrare în grad de 

handicap, emiţându-se 649 hotărâri, 649 Certificate de încadrare în grad de handicap 

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

 

 

II. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂŢI 

 

1. Date statistice 

 

În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap având la bază 

principiul adaptării societăţii la persoana cu handicap şi a principiului solidarităţii sociale 

Direcția a desfăşurat o cooperare strânsă şi în mod consecvent cu toate primăriile din 

judeţ, ca urmare beneficiarii de prestaţii sociale pot depune cererile şi actele doveditoare la 

primăria din domiciliul lor. 

 

Ponderea persoanelor cu handicap la populaţia României este de 3,9%, ponderea medie la 

nivelul ţărilor din Uniunea Europeană fiind, peste 8%. Iar în judeţul Covasna ponderea  

persoanelor cu handicap raportat la populaţia totală a judeţului este de 2,46%. 

Conform statisticii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la 

31.12.2015 numărul total a persoanelor cu handicap neinstituţionalizate a fost de 5.619 din 

care 562 copii şi 5.057 adulţi. Numărul total a persoanelor cu handicap 

(neinstituţionalizate,instituţionalizate) la sfârșitul anului a fost de 5741 din care 618 copii, 

5123 adulți. Grupa de vârstă cea mai afectată de boli şi dizabilităţi generatoare de 

handicap, este între 55 - 65 de ani, este populaţia care încă ar putea fi activă pe câmpul 

muncii.  

Ponderea persoanelor tinere  cu handicap între 25-29 ani, este la fel de numeroasă. Având 

în vedere această situaţie, Direcţia a continuat colaborarea cu AJOFM pentru susţinerea 
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integrării pe câmpul muncii a persoanelor cu handicap şi cu Fundaţia Diakónia pentru 

promovarea activităţii  atelierului protejat „ÍRISZ ” destinat  persoanelor cu dizabilităţi.  

 

2. Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organul de specialitate, fără 

personalitate juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională. Lucrările de 

secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care funcţionează în cadrul 

direcţiei. Activitatea acestui secetariat a fost reorganizată conform organigramei Direcței 

adoptate în septembrie 2011 în cadrul serviciului denumit ”Secretariatul CPC, comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap”.  

Potrivit raportului prezentat de secretariatul CEPAH, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, 

au avut loc 52 de şedinţe ordinare. Activitatea  Secretariatului  și a Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap judeţul Covasna, se prezintă astfel: 

 

NR. TIPUL ACTIVITĂŢII NR. 

CAZURI 

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

handicap 

3904 

2. Nr. şedinţelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap 

52 

3. Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate  3893 

 - Grav (cu asistent personal) 734 

 - Grav (fără asistent personal) 258 

 - Grav cu indemnizaţie de însoţitor 4 

 - Grav fără indemnizaţie de însoţitor 2 

 - Accentuat 1730 

 - Mediu 844 

 - Uşor 94 

 - Nu se încadrează în grad de handicap 227 

 -Netiparite din diferite motive (deces, restituit la BECPAH) 11 

4. Contestaţii înregistrate 174 

5. Hotărâri de internare eliberate 6 

6. Minute eliberate 73 

7. Certificate de orientare profesionale eliberate 1 

8. Dosare transferate în alt judeţ 19 
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9. Situaţii întocmite, răspunsuri, adrese 293 

 

Secretariatul asigură informarea adultului cu handicap cu privire la modalitatea de 

încadrare în grad de handicap. 

 

3. Prestaţii şi servicii pentru persoane cu handicap 

În cursul anului 2014 am asigurat prestaţii sociale pentru persoanele aflate în evidenţa 

Direcţiei, respectând Legea 448/2006(r). 

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:  

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

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

b)  buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  

            -     în cuantum de 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

- în cuantum de 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

-  în cuantum de 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.  

Beneficiază de buget personal complementar şi familia sau reprezentantul legal al 

copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, 

supraveghere şi întreţinere.  

 

Anul 
Nr. mediu de 

persoane 
Suma acordată pt. indemnizaţii [lei] 

2015 5.619 17.718.313 

 

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

HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de 

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

legislaţiei în vigoare.   

 

c)  Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.(art.23, 

Legea 448/2006) 

În cursul anului au fost  eliberate pentru 431 de persoane, legitimaţii de călătorie de 

transport urban .  

Anul Nr.legitimaţii emise 

2015 431 

 

Beneficiază de aceste prevederi şi următoarele persoane:  
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- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora  

- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora  

- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa       

acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către primăria de unde provine 

persoane cu handicap. 

d) 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 şi următoarele persoane:  

- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;  

- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.  

e) 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 

2015 5.756 3.990 145.375 49.085 194.460 

 

f) Legitimaţii de parcare, rovinete - Conform legislaţiei în vigoare, în anul 2015 s-au 

acordat 77 legitimaţii de parcare şi s-au pregătit 416 de dosare pentru obţinerea 

rovinietei şi au beneficiat 409 persoane de scutire de la plata tarifului de utilizare a 

retelelor de drumuri nationale. 

 

Anul 
Nr. legitimaţii 

emise 

2015 77 

 

Anul 
Nr. dosare de 

solicitare 
Nr. roviniete acordate 

2015 416 409 

 

g) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui 

dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind 

angajamentul pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea 

unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenta a 
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ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 

de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. 

 În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul 

persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea 

creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. 

Au fost în derulere 11 asemenea contracte.  

 

Anul Cheltuieli pentru dobândă (lei) 

2015 14.940,18 

 

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

curent servicii sociale şi de recuperare. În subordinea Direcției funcționează un centru de 

recuperare la Târgu Secuiesc, de serviciile centrului au beneficiat în cursul anului peste 

200 de persoane. Singurul serviciu oferit în mod regulat este cel oferit de asistentul 

personal – angajat al consiliilor locale – sau indemnizaţia pentru plata asistentului 

personal sau însoţitorului la care are dreptul numai persoana cu handicap grav. 

 

Anul 
Nr. asistenţi 

personali 

Nr.indemnizaţii pt. 

plata asistentului 

personal 

2015 541 819 

 

Sumele acordate pentru indemnizaţia de însoţitor pentru nevăzători, se acordă din 

bugetul de stat, prin DGASPC. 

 

Anul 
Nr. indemnizaţii de 

însoţitor pt. nevăzători 

Cheltuieli indemnizaţii de 

însoţitor pt. nevăzători [lei] 

2015 307 2.684.993 

 

În afară de prestaţiile și serviciile oferite de DGASPC – Covasna patru ONG-uri (Diakonia, 

Caritas, Crucea Roşie, Izabella) oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru peste 1500 de 

persoane aflate în nevoie, bolnavi, cu dizbilități sau vârstnici. Totodată Asociația Laura din 

orașul Baraolt a dezvoltat un centru de zi pentru persoane cu dizabilități iar Fundația 

Diakonia din municipiul Sfântu Gheorghe pe lângă centrul de zi pentru persoane cu 

dizabilități are și un atelier protejat unde persoanele cu dizabilități prestează diferite 

munci, în funcție de abilitățile pe care le au. 
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4. Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități  

 

În crearea şi dezvoltarea serviciilor specializate am avut în vedere necesităţile specifice în 

judeţ.  

Astfel au fost dezvoltate  și susținute următoarele servicii:   

 

4.1 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap, a fost înființat în anul 

2005 cu 12 locuri,  este o instituţie de asistenţă socială, care are misiunea de a  asigurarea 

accesul la găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru personae cu 

handicap pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale 

ale beneficiarilor. 

 

În anul 2010 a fost aprobată extinderea centrului cu 12 locuri prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 173/2010 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. În anul 2015 

Centrul a avut în medie un număr de 26 beneficiari. 

Periodic, la 6 luni, s-au efectuat reevaluările beneficiarilor de către echipa 

multidisciplinară şi în baza acestora s-a elaborat pentru fiecare beneficiar planul 

individual de intervenţie. 

În afară de activtățile de rutină, în centru, zilnic se desfăşoară activităţi  de recuperare şi 

socializare, conform nevoilor şi preferinţelor tinerilor. 

Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia sau reprezentantul 

legal şi cu prietenii sau alţi beneficiari din Complexul de servicii comunitare prin vizite, 

corespondenţă şi ieşiri în comunitate.  

Activitățile și evenimentele organizate în centru au avut rolul de a facilita incluziunea 

persoanelor adulte cu dizabilități. Activitățile au fost concepute şi elaborate de echipa 

pluridisciplinară, împreună cu responsabila de caz şi  cu educatorii de specialitate, ținând 

cont de nevoile şi preferinţele beneficiarilor.  

- Comemorarea Baronesa Szentekereszty Stephanie, acest eveniment 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 ; 

- împreună cu beneficiarii C.I.T.O. au sărbătorit Paștele, participând la slujbele 

religioase, iar în centru le-a fost organizat o masă festivă și au primit pachete ;                                

- au fost sărbătorite zilele de naștere ale beneficiarilor ; 

- beneficiarii au fost în excursii ; 

- beneficiarii au fost în oraș la plimbare, în cofetărie ; 
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- beneficiarii au fost vizitați de către copii de la Grădinița Nr. 11 din Brașov, proiect: 

Dărâmarea barierelor; 

- sensibilitatea socială s-a dovedit și în anul 2015 din partea angajaților Poliției 

municipiului Tg. Secuiesc, prin a dărui de Ziua Copilului ”1 Iunie” fructe proaspete 

și înghețată; 

- în luna august beneficiarii centrului împreună cu Asociaţia Szentkereszty Stephanie 

au participat la Târgul de Toamnă al Municipiului Tg. Secuiesc. A fost o ocazie 

bună de dărâmare a barierelor sociale prin prezentarea lucrărilor lor. Acest 

eveniment a avut un efect pozitiv în vederea incluziunii sociale, beneficiarii au 

învăţat multe lucruri despre societate, despre ei înşişi şi despre comportamentul în 

societate; 

- în ajunul sărbătorilor de iarnă reprezentanții Asociațiilor Round Table Circle și 

Clubul Rotary din Germania, în colaborare cu Organizația Caritas Alba Iulia prin 

acțiunea ,,Dragoste cât o cutie de încățăminte” au adus și au împărțit cadouri de 

crăciun pentru fiecare beneficiar; 

- la nivelul Centrului de Coordonare, Tg. Secuiesc a fost organizată Sărbătoarea 

Crăciunului și pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și de Asistență pentru 

Persoane cu Handicap, unde au primit cadouri și au luat masa festivă împreună cu 

ceilalți beneficiari ai centrelor; 

- a fost organizată pentru beneficiari Sărbătoarea Anului Nou, cu masă festivă, cu 

petrecere în sala de masă, împreună cu alţi beneficiari ai Complexului de Servicii  

Comunitare, Tg.  Secuiesc.  

Reuşite: 

- au fost numiți tutore pentru toți beneficiarii centrului, luând în considerare că 

acceptarea de a fi tutore este un act gratuit; 

- beneficiarii au participat activ la diferite evenimente organizate în comunitate; 

- prin activităţile şi obiectivele propuse Centrul a reuşit să obţină rezultate bune în 

ceea ce priveşte creşterea calităţii de viaţă a beneficiarilor, respectarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, cât şi integrarea/reintegrarea socială, centrul şi-a dedicat 

întreaga activitate în vederea realizării misiunii sale. 

 

4.2 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională a fost înfiinţat prin reoganizarea 

CITO respectiv a Centrului de primire în regim de urgență – adulți, conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 173/2010 privind aprobarea unor măsuri organizatorice 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tg. Secuiesc, este destinat persoanelor 

adulte cu dizabilități mediu sau accentuat,  asigură găzduire, îngrijire și asistență, 
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recuperare, terapie ocupaţională în raport cu restantul funcţional, socializare și 

reintegrare. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională în 2015 în medie a avut 14 

beneficiari lunar, ceea ce însemnă că a funcționat la capacitate maximă pe tot parcursul 

anului. 

 

Beneficiarii provin din rândul persoanelor care se confruntă cu probleme asociate 

handicapului, şi anume probleme de ordin economic, social, relaţional nemaiputându-si 

îndeplini activităţile cotidiene obişnuite ajung într-o stare de dependenţă, marginalizare, 

îşi pierd parţial şi autonomia. Serviciile acordate în centru au scopul de a ameliora 

problemele susamintite şi de a sprijini reintegrarea socio-profesională a beneficiarilor, în 

final. 

 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tg. Secuiesc din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Tg. Secuiesc este un serviciu social specializat, prin intermediul căruia 

persoanele adulte cu handicap beneficiază pe lângă serviciile de găzduire și masă și de 

activităţi care le asigură valorificarea potențialului recuperativ, în scopul 

integrării/reintegrării socio-profesionale, activităţi care au ca obiectiv responsabilizarea 

comunităţii în legătură cu problemele specifice persoanei cu handicap, şi totodată 

schimbarea atitudinii comunităţii faţă de persoanele cu dizabilităţi, astfel încât acestea din 

urmă să nu fie privite  prin prisma handicapului lor, ci prin prisma potenţialului lor 

creator. 

 Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viață prietenos care promovează inițiativa proprie și 

răspunde dorințelor și așteptărilor fiecăruia. Adaptarea la un nivel de viață independentă 

prin trasarea unor sarcini și responsabilități de autogospodărire, comportament adecvat în 

societate, elemente de igienă, respectul de sine precum si a celorlalti, relaționarea cu  

cetățenii din afara centrului prin convorbiri, discuții, mese rotunde pe teme de actualitate 

cu și pentru fiecare asistat în parte, consiliere în grup și individual.  

Terapia ocupaţională reprezintă modalitatea principală prin care beneficiarii centrului 

sunt ajutaţi în realizarea scopului principal,şi anume integrarea acestora într-un mediu de 

viaţă apropiat de normalitate. 

Nivelul de sănătate şi stadiul de dezvoltare permit acestor persone efectuarea de activităţi 

lucrative  cu un grad de complexitate mediu care sub îndrumarea unor educatori 

specializaţi desfăşoară activităţi de confecţionat, croitorie,desen şi pictură, 

,ornamente,obiecte din gips,confecţionat mărgele,precum şi alte lucrări practice efectuate 

într-un cadru organizat în ateliere proprii după un orar zilnic şi un plan de activităţi 

săptamânal şi anual 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro


[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 

                          tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro               45 

 Obiective generale: 

- oferirea de sprijin şi consiliere în asigurarea nevoilor sociale şi în dezvoltarea 

propriilor capacităţi şi competenţe pentru integrare social;                                                                 

- sprijin pentru menţinerea legăturilor afective cu familia sau alte persoane;  

- sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor cu handicap în 

vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica 

specifică a persoanelor cu handicap; 

- creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare socială a firmelor 

angajatoare de pe piaţa muncii asupra  avantajelor angajării persoanelor cu 

handicap. 

In lunile octombrie –noiembrie 2015 înca doi beneficiari au fost angajați cu carte de muncă 

de catre As.Szentkereszty Stephanie, oferindu-le posibilitatea dezvoltării  progresive a 

abilităţilor persoanei cu handicap, cultivarea  potenţialului productiv-creativ, formare 

profesională şi vocaţională.  

Toate acestea au avut la bază: terapia ocupaţională, adaptarea la cerinţele unui loc de 

muncă, formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale, prin intermediul 

acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător. Însuşirea unor tehnici de lucru 

cu diverse materiale şi instrumente de lucru. Realizarea şi aprecierea unor produse simple 

şi utile.  

Terapia ocupaţională este forma de tratament care foloseşte activităţi şi metode specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

pentru a dezvolta, ameliora sau reface capacitatea individului de a desfăşura activităţi 

necesare vieţii, de a compensa disfuncţii şi de a diminua deficienţe fizice. 

Tratarea individualizată a beneficiarilor, presupune totodată pe lângă implicarea 

specialistilor în domeniu (asistent social, psiholog, kinetoterapeut, medic) si implicarea 

membrilor familiilor (dacă este cazul), a comunităţii, astfel încât serviciile sociale oferite să 

faciliteze participarea activă a beneficiarilor, ca membrii recunoscuţi si acceptaţi ai 

comunităţii, evitându-se în acest mod efectele nedorite referitoare la o posibilă 

marginalizare.  

În centru se  efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor, care cuprinde 

următoarele: autonomie personală si stare fizică, greutate, preferinţe restricţii alimentare, 

văz, auz, comunicare, sănătate bucală si dentiţie, locomoţie, mobilitate generală, istoricul 

„recăderilor”, continenţă, medicaţie curentă, sănătate mentală si cogniţie, preocupări, 

preferinţe de activităţi, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţă personală, riscuri, 

relaţia cu familia si alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun. 
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Terapia ocupationala ajută o persoană cu incapacitate să-şi câştige potenţialul maxim 

pentru independenţă şi productivitate în propria viaţă. 

Materialele folosite în timpul activităților  provin din natură cum ar fi: conuri, coji de nucă, 

seminţe, flori uscate, ghindă, castane. 

Activitati de socializare sunt realizate atât în cadrul centrului prin activităţi comune cum 

ar fii: lectura, vizionare programe tv, aniversarea zilei de naştere sau alte evenimente 

socio-culturale, precum şi în afara centrului prin ieşiri în localitate şi în oraş, vizitarea 

rudelor sau a prietenilor.                              

 Activități comune: 

- Excursie de Paște la Balvanyos 

- Comemorarea Baroanei Szentkereszty Stephanie în luna mai  

- Proiectul: Nu suntem diferiti. 

- Dărîmarea barierelor - Centrul de coordonare și Grădinița Nr.11 Brașov 

Sensibilitatea socială s-a dovedit și în anul 2015 din partea angajaților Poliției municipiului 

Tg. Secuiesc, prin a dărui de Ziua Copilului ”1 Iunie” fructe proaspete, rechizite și diferite 

ustensile necesare la activitatea în atelier. În anul 2015, activitatea  Centrului de Integrare 

prin Terapie Ocupaţională a avut ca    obiectiv asigurarea condiţiilor unei vieţi individuale 

şi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, asigurându-le acestora un 

climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program 

individual de recuperare, şi integrare/reintegrare a acestora în societate. Beneficiarii sunt 

încurajaţi să-şi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii, obiecte decorative, 

flori, desene, etc .In Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională , media de vârsta în 

anul 2015 a fost  de 21- 65 de ani.  

În fiecare an se organizează de către Primăria municipiului Tg. Secuiesc și Primăria 

orașului Covasna ”Zilele orasului ” unde beneficiarii sunt  prezenți cu produse propii 

confecționate în atelierul de art - terapie. Astfel cu această ocazie se dorește  sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor cu handicap în vederea îmbunătăţirii 

atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a persoanelor cu 

handicap. Beneficiarii CITO pentru că au participat la acestă acţiune care a devenit deja o 

tradiţie, sunt  compensați  cu dulciuri, surprize, mese în oraș dupa preferințele lor, la fel ca 

oricare membru al comunității 
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În data de 26.09.2015 două beneficiare din CITO au fost invitate de către d-l Mikes 

Zsigmond grof  să viziteze biserica romano – catolică ”Kegy templom” din municipiul 

Miercurea Ciuc, transportul și supravegherea pe tot parcursul zilei a fost suportat de către 

d-nul Mikes  Zsigmond grof. Cu aceasta ocazie beneficiara Bakk Iren a primit ca donație  

din partea Elysium Privatstiftung prin intermediul d-nului Mikes  Zsigmond grof  un 

carucior electric pentru a se putea deplasa fara ajutor.    

În luna decembrie la invitația Casei de cultură ”Vigado”, beneficiarii au participat conform 

unui program bine stabilit la diferite concerte, piese de teatru, comedii cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

Reprezentanții  Organizației Caritas din Germania au fost și în acest an prezenti cu 

cadouri ,acestia fiind asteptati cu bucurie de catre toti beneficiarii.    

 

4.3 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie tip Ambulatoriu Tg. Secuiesc este o 

instituţie de asistenţă socială care asigură, servicii de recuperare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu handicap în regim de zi în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării  

autonomiei  personale. 

 

Specialiştii centrului au realizat evaluarea fiecărui beneficiar în baza cărora au fost 

întocmite planurile de servicii. 

Centrul a oferit beneficiarilor/reprezentantului legal posibilitatea de a participa activ în 

luarea deciziilor privind planul de servicii.  

 

Tratamentul de recuparare constă din fizioterapie (magnetoterapie, electrotarapie, 

ultrasunete, terapie cu unde scurte şi laser) şi kinetoterapie (gimnastică medicală 

individuală sau în grup, sport terapeutic și jocuri speciale): corectarea posturii şi 

aliniamentul corpului, creşterea mobilități articulare, creşterea forței musculare, creşterea 

rezistenței musculare, corectarea deficitului respirator, reeducarea sensibilității, susținerea 

atenției şi proprioceptivității, învățarea motorie, stimularea auditivă, vizuală şi tactilă în 

funcție de tipul bolii. 

 

Prin realizarea obiectivelor specifice tratamentul de recuperare oferit în centru a favorizat  

îmbunătăţirea capacităţii de autoîngrijire, procesul de socializare şi reintegrare a 

beneficiarilor. 

  

În anul 2015  Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu, Tg. 

Secuiesc a oferit servicii pentru 206 persoane adulte cu handicap. 
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Distribuţia beneficiarilor pe tip de dizabilitate: 

 

Tip 

Handicap 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Neuro-

psihic 

Asociat Boli 

rare 

Nr. 

Beneficiar 

68 14 10 0 46 9 55 4 

 

Număr beneficiarilor/ lună: 

Luna Jan Feb Mart Apr Mai Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 

Nr. 

beneficiari 

 

18 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

18 

 

18 

 

0 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

Prin programele de reabilitare, specialiștii au stabilit obiective realiste, operaționale şi 

flexibile care au fost realizate cu colaborarea între specialiști şi beneficiari. Din partea 

beneficiarilor există un mare interes pentru serviciile centrului şi vin cu plăcere la 

ședințele de kinetoterapie şi fizioterapie. 

 

III.  ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig este o instituţie publică cu personalitate 

juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Căminul 

asigură în regim rezidenţial condiţii corespunzătoare de găzduire, asistenţă, îngrijiri 

medicale, recuperare si readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului 

liber, asistenţă socială.  

 

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Hăghig asigură găzduirea persoanelor vârstnice pe o 

perioadă nedeterminată şi în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.  

Capacitea Centrului este de 110 locuri.  

Dintre principalele obiective propuse pentru anul 2015 Căminul pentru persoane vârstnice 

a realizat următoarele: 

- îmbunătățirea calității prestațiilor și serviciilor sociale acordate de Centrul 

Rezidential în concordanță cu nevoile actuale ale beneficiarilor ; 

- încheierea de contracte cu furnizorii; 

- monitorizarea si verificarea respectării și aplicării prevederilor legale în procesul 

de acordare a serviciilor sociale; 

- identificarea nevoilor sociale nou apărute la nivelul fiecărui asistat în parte; 

- menținerea legăturilor familiale ale beneficiarilor; 
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- realizarea și distribuirea de materiale informative cu privire la instituție și 

serviciile acordate; 

- promovarea dialogului social; 

- perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, promovarea aplicării 

principiilor etice în relatiile cu beneficiarii  precum și monitorizarea activitătii 

întreprinse de personalul centrului. 

- utilizarea cu eficiență și eficacitate a fondurilor bugetare alocate; 

- realizarea unor programe de educație pentru sănătate; 

- efectuarea de către personalul centrului a examenelor medicale; 

- cooptarea de sponsori; 

- completarea statului de functii cu personal specializat; 

- realizarea unui siete cu date și informații despre centru; 

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform studiu DALI pentru 

participarea la programe de finantare prin MMFPS de reparatii, modernizări și 

dotări centru; 

- modificarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig, conform Hot. 23/2010; 

- Obținerea licenței de funcționare. 

 

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

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

vârstnice: asigurarea unei bătrâneți demne şi sigure; socializarea persoanelor de vârstnice 

prin atragerea lor în activitați culturale, ergoterapie, turism, etc. 

Dinamică admiterilor şi externărilor din centru este reprezentată în tabelul de mai jos: 

 

Anul 2015 

Numarul asistatilor la 1 ianuarie 108 

Numarul solicitarilor primite 25 

Numarul solicitantilor declarati admisi 22 

Numarul persoanelor decedate 22 

Numarul persoanelor externati 3 

 

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

amenajate, camere, sala de mese, club pentru activitati de petrecere a timpului liber, 

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

directorul unitatii, rezultatele activităților de natură financiară fiind consemnate și 

reflectate în balanțele de verificare lunare precum și în bilanțul contabil anual.  
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Centrul Rezidential a pus și pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă, 

drept pentru care angajații căminului au participat la cursuri de formare si pregătire 

profesională pentru ca planul și activitatea Centrului Rezidențial să fie la capacitate 

maximă și cu o calitate optimă de acordare a serviciilor sociale, personalul fiind informat 

in permanență asupra întregii activități a Centrului Rezidențial precum si a 

Regulamentului de organizare si funcționare. În cursul anului 2015 un numar de 13 

persoane au participat la cursuri de formare profesională și perfecționare. Tematica 

cursurilor organizate a fost legată de îngrijirea persoanelor vârstnice, mediere socială, 

psihoterapie și psihologie clinică, dar și contabilitate. 

Instituția s-a preocupat și de săntătea personalului oferind posibilitatea consultului 

oftalmologic și control medical periodic pentru tot personalul.  

Beneficiariilor serviciilor sociale li se aduce la cunoștință programul de actiune al 

Centrului odata cu încheierea contractului pentru acordarea de servicii sociale, acestia 

primesc informații legate de aspectele organizatorice, legislative și financiare ale 

conviețuiri din cămin, precum și criteriile de selecție și de incadrare; ca rezultat al acestor 

activitati propuse și întreprinse în  peroada 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 Rezidential. De asemenea cei interesați 

pot vizita și obține informații concrete,la fata locului asupra serviciilor oferite. 

Centrul Rezidential prin personalul de specialitate efectuază o evaluare proprie a fiecărui 

beneficiar, care include: igiena corporala, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentație, igiena 

eliminarilor, mobilizare, deplasare în interior, deplasare în exterior, comunicare, 

prepararea hranei, activitati de menaj, gestiune și administrarea bugetului și a bunurilor, 

efectuarea cumpărăturilor, respectarea tratamentului medical, utilizarea mijloacelor de 

transport, acuitate vizuala, acuitate auditivă, deficiența de vorbire, orientare, memorie, 

judecata, coerenta, comportament si tulburari afective. In baza evaluarii proprii Centrul 

rezidențial  stabilește serviciile ce vor fi acordate beneficiarilor.  

Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite, in cursul anului 2015 a fost modificată 

organigrama și statul de funcții prin completarea numărului de persoane și am încheiat un 

contract de prestari servicii cu un specialist kinetoterapie, în scopul recuperării si 

menținerii capacităților fizice ale beneficiarilor. De asemenea, specialistul în kinetoterapie 

a fost inclus in echipa de evaluare complexa a beneficiarilor. 

In vederea completarii echipei de specialisti a fost solicitata aprobarea angajarii unui 

numar de 10 persoane care vor constitui personal de specialitate, urmand ca, in cursul 

anului 2016 aceste posturi sa fie și ocupate. 
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Tot în acest sens, institutia a dotat sala de kinetoterapie cu echipamente necesare 

desfasurarii activitatii.În scopul asigurarii unor conditii de lucru adecvate, în cursul 

anului, instituția a achiziționat echipamente de lucru pentru personal. 

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

de îngrijire și asistență individualizat care a fost aplicat tuturor beneficiarilor de servicii 

sociale.  

S-au realizat demersuri necesare acreditării serviciului social, centru rezidential pentru 

persoane varstnice, obtinandu-se astfel, in luna octombrie, o licenta provizorie. A fost 

intocmita si documentatia privin Evaluarea de risc pentru sanatatea fizica. 

Din punct de vedere financiar pentru anul 2015 Căminul a avut un buget de 1.899  mii lei 

din care s-a realizat  1.651 mii lei. 

Ca investitii realizate in anul 2015  s-au făcut demersuri pentru obținerea avizelor necesare 

depunerii documentatie DALI, pentru obtinerea avizării acesteia de catre comisia de 

specialitate din cadrul Consiliului Judetean Covasna. 

In cursul anului 2015 s-au efectuat diferite lucrări de zugrăvit în camerele asistatilor cu 

resurse proprii și întretinere în  tot centrul. În cateva camere a fost inlocuit mobilierul. De 

asemenea, clubul destinat activitaților de recreere a fost dotat cu o bibliotecă nouă. De 

asemenea au fost efectuate lucrări de reparatii ale grupurilor sanitare comune. 

In cursul anului 2015 activitatea din cadrul programului de petrecere a timpului liber s-a 

desfasurat în incinta Centrului Rezidențial, activitate în cadrul căreia s-au organizat mici 

serbări, mici excursii, etc.; activitati care au avut menirea de a activa resursele fizice si 

psihice existente ale beneficiarilor.  

Au fost organizate activități de ergoterapie, pictură, activități de lucru manual. Din luna 

august 2014, s-a reusit angajarea unei asistente medicale care  se ocupă și de educația 

sanitară a beneficiarilor.  

S-au dezvoltat relații de parteneriat cu  Asociatia Christiana din Brașov, care are ca obiect 

de activitate acordarea serviciilor de asistență socială persoanelor vârstnice. A fost 

continuată colaborarea cu o fundație din Olanda, ca rezultat instituția devenind beneficiar 

al unor ajutoare umanitare ce au constat în bunuri materiale: scaune, fotolii, articole 

confecționate destinate camerelor de locuit. 

Cu ocazia sărbătorilor beneficiarii au primit colindători și cadouri din partea unor 

sponsori și reprezentanți ai diferitelor culte. Acestia, au participat de asemenea la activităti 
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organizate în comunitate urmarindu-se astfel socializarea, acceptarea și integrarea în 

comunitate. 

De asemenea s-au primit diverse sponsorizari din partea unor institutii (Jandarmeria 

Sf.Gheorghe) sau persoane fizice constand în alimente sau obiecte. 

În vederea menținerii legăturii cu alte instituții și comunitatea, în cursul anului 2015 a fost 

reactivat website-ul instituției. 

IV. CONTROLUL ȘI CALITATEA SERVICIILOR, LICENȚIERE, ACREDITARE, 

STRATEGIE 

 

1. Controlul și calitatea serviciilor 

În anul 2015 a fost continuată 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. 20/2015. 

La începutul anului a fost întocmită şi aprobată programarea vizitelor de monitorizare 

pentru  30 servicii de protecţie a copilului şi 6 servicii pentru protecţia persoanelor 

vârstnice şi a celor 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. 

Având în vedere aprobarea unor standarde minime de calitate noi pentru unele servicii, 

vizitele la acestea au avut și caracter de consiliere, discutând măsurile de realizat în 

vederea implementării standardelor.  

Cu ocazia vizitelor au fost purtate discuţii cu şefii serviciilor, asistenţii sociali, beneficiarii. 

Dosarele beneficiarilor au fost conspectate în birou. După analiza celor constatate s-a 

întocmit raportul referitor la serviciul controlat, iar în final au fost formulate 

recomandările, având ca scop asigurarea conformităţii serviciilor cu standardele specifice.  
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Rapoartele au fost prezentate directorului general/directorului general adjunct al 

instituţiei, și au fost transmise servicilor controlate pentru a lua măsurile necesare în 

vederea îndeplinirii recomandărilor formulate. 

În perioada 18 mai – 30 iunie 2015 a avut loc o acțiune de control a AJPIS Covasna. 

Misiunea de inspecţie a avut ca obiectiv general evaluarea modului de respectare a 

legislaţiei privind condiţiile de admitere, îngrijire, recuperare şi reintegrare a beneficiarilor  

din cadrul serviciilor rezidenţiale pentru copii şi pentru adulţi. 

A fost organizat o ședință de lucru cu șefii acelor servicii, în legătură cu care au fost 

formulate măsuri în procesul verbal de control, în vederea  întocmirii  Planului de măsuri 

privind îndeplinirea recomandărilor formulate de inspecția socială . 

O altă acţiune de control, desfăşurată în perioada 11.12.2015 – 17.12.2015 a avut ca obiectiv 

reducerea erorii şi fraudei prin efectuarea de inspecţii tematice privind stabilirea şi 

acordarea beneficiilor de asistenţă socială. Un inspector din cadrul BPPS a urmărit modul 

de îndeplinire şi a asigurat realizarea corespondenței cu AJPIS în privința furnizării 

informațiilor solicitate cu privire îndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii sociali. 

 

 

2. Acreditare, licenţiere 

În luna februarie 2015 s-au început demersurile în vederea licențierii serviciilor . Serviciile 

din cadrul DGASPC Covasna au fost informate despre apariția Ordinul ministrului 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 31/2015 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate 

prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale 

a copilului separat, temporar sau definitiv pe părinţii săi. 

După o corespondență lungă cu serviciile au fost transmise către Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cererile de acreditare şi documentaţia 

aferentă pentru următoarele servicii: 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig - în data de 30.07.2015;  

- Serviciul de asistenţă  maternală; Centru de reabilitare a copiilor cu handicap 

„Székely Potsa” – Centru de reabilitare; Centru de reabilitare pentru copii cu 

tulburări din spectrul autist / deficienţe senzoriale; Centru de zi Baraolt; Casa 

Familială Baraolt; Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. 

Secuiesc; Centru de plasament „Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc;  Centru de 

plasament nr. 6 Olteni; Centru de sprijin pentru tinerii peste 18 ani (separat pentru 

cele trei apartamente: din str. Daliei, Lăcrămioarei, Lalelei) - în data de 26.11.2015 
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- Casa Familială Tg. Secuiesc; Casa Familială Mereni;  Centru de reabilitare Baraolt; 

Casa Familială Lunga; Casa Familială Întorsura Buzăului; Casa Familială nr.1 

Sfântu Gheorghe; Casa Familială nr.2 Sfântu Gheorghe; Casa Familială nr.3 Sfântu 

Gheorghe; Casa Familială Ilieni - în data de 08.12.2015. 

- Centru de Reabilitare Tg. Secuiesc; Centru rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi 

Baraolt; Centru de Primire în Regim de Urgenţă pentru victime ale violenţei în 

familie; Centru de integrare prin terapie ocupaţională; Centru de zi pentru copilul 

neglijat, abuzat Tg. Secuiesc; Casa Familială Cernat; Casa Familială Tinoasa; Centru 

de Primire în Regim de urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” - în data de 15.12.2015. 

- Casa familială „Szentkereszty Stephanie” - în data de 29.12.2015. 

 

Au fost transmise la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

mai multe solicitări de clarificare a situației acreditării a trei servicii, și anume: Centrul de 

zi Sf. Gheorghe -  care funcționează într-o altă clădire în perioada reabilitării clădirii 

proprii, Centrul maternal – cu activitatea suspendată pe aceeași perioadă și Centrul de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu handicap  Tg. 

Secuiesc pentru care nu au fost elaborate  standardele specifice şi fişă de autoevaluare. 

Deoarece nu ni s-a transmis un răspuns oficial, la propunerea persoanei de contact pentru 

județul Covasna, din cadrul compartimentului de acreditare al MMFPSPV, nu s-a trimis 

solicitarea de acreditare pentru acestea. 

 

3. Elaborarea strategiei 

 

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 aprilie s-a 

finalizat proiectul Planului de acțiune pe anul 2015 privind serviciile sociale 

administrate/finanțate de Consiliul Județean Covasna. Acesta s-a transmis spre consultare 

Comisiei Județene de Incluziune Socială Covasna, la secretariatul comisiei, în data de 

15.04.2015.  

Planul a fost aprobat în ședința din data de 23 aprilie 2015 a Consiliului Județean Covasna, 

prin Hotărârea nr. 62/2015. 

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

 

Comisia de monitorizare a activităţii de elaborare, implementare şi dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial (SCM) – prin președintele și secretariatul comisiei 

- a desfăşurat următoarele activităţi: 
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- a întocmit lista obiectivelor DGASPC Covasna pe anul 2015; 

- a elaborat proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial al DGASPC Covasna pe anul 2015; 

- a pregătit ordinea de zi şi materialele care urmau să fie prezentate, înainte de 

ședința Comisiei de monitorizare din data de 17 aprilie,  24 septembrie și 14 

decembrie 2015 și a condus şedinţele CM; 

- a iniţiat întocmirea dispoziţiilor privind modificarea componenţei Comisiei de 

monitorizare, prin întocmirea referatelor în aceste cazuri;  

- a preluat, colectat şi sintetizat materialele predate de membrii CM (procedurile 

operaţionale aprobate, situaţii anuale, semestriale şi alte documente solicitate; 

- a gestionat materialele transmise, a ţinut evidenţa actualizată a transmiterii acestor 

documente, a urmărit  respectarea termenelor stabilite, şi a făcut demersuri pentru 

respectarea acestora;  

- a transmis către Consiliul Judeţean Covasna copii după dispoziţiile privind 

aprobarea Programului de dezvoltare a SCM pe anul 2015 și privind schimbările 

componenţei Comisiei de monitorizare;   

- a centralizat, împreună cu secretarul CM, chestionarele primite de la subunităţi, și a 

întocmit Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării sistemului de 

control intern/managerial la data de 31.12.2014, respectiv situația centralizatoare 

semestrială privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial 

la data de 30.06.2015, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. A transmis situațiile sus amintite și Raportul asupra sistemului 

de control intern/managerial către Consiliul Judeţean Covasna, împreună cu 

situațiile și raportul  Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig. 

- a transmis către conducătorii compartimentelor, serviciilor, unităţilor/membrii 

Comisiei de monitorizare a activităţii de elaborare, implementare și dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial la nivelul DGASPC Covasna, adresa prin 

care le reamintește termenele acțiunilor cuprinse în Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna pentru anul 2015, ale căror realizare este 

responsabilitatea lor 

- a transmis în luna iulie conducătorilor compartimentelor, membrilor Comisiei de 

monitorizare, Ordinul nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, cu privire la chestionarul de autoevaluare a 

stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial. 

La  nivelul DGASPC Covasna, din cele 321 proceduri operaționale identificate ca fiind 

necesare de stabilit, au fost  elaborate 297, până la sfârșitul lunii decembrie. 
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La sfârșitul anului, gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu 

standardele de control intern/managerial a fost parțial conform, din cele 16 standarde fiind 

implementate 12, iar 4, parțial implementate. 

Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituită la nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna în 

anul 2012 prin dispoziţie a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Covasna şi-a organizat şi 

desfăşurat activitatea în acord cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a EGR precum şi a Procedurii de sistem privind managementul riscului, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

În perioada de raportare  Echipa de gestionare a riscurilor s-a întrunit, pe bază de 

convocator, în cadrul a două şedinţe, ocazie cu care: 

- au fost analizate un nr. de 29 de informări transmise de către responsabilii de risc 

de la nivelul anumitor compartimente/unităţi din subordinea Direcţiei. Pe baza 

acestora s-a realizat activitatea de revizuire anuală a calificativelor unui nr. de 42 de 

riscuri, respectiv dacă impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări 

Astfel ultima revizuire a Registrului de risc existent la nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna 

a avut loc la data de  29.12.2015 şi a  fost aprobată de către Preşedintele EGR; 

- Registrul de Risc existent la nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna cuprinde un nr. de 62 de 

riscuri; 

- s-a stabilit limita de toleranţă la risc, respectiv nivelul maxim al expunerii la risc pe 

care instituţia este pregătită să şi-l asume în corelare cu costurile măsurilor de 

control al riscurilor. Pe anul 2015 limita de toleranţă la risc a fost menţinută la 

valoarea 9 şi a fost adusă la cunoştinţa tuturor responsabililor de risc. 

În cursul anului 2015 nu s-a propus închiderea vreunui risc şi nu au fost identificate riscuri 

noi la nivelul compartimentelor/unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna. 

Activitatea de actualizare a Registrului de risc la nivelul instituţiei publice s-a realizat în 

conformitate cu modificările intervenite şi analizate în cadrul fiecărei şedinţă  a Echipei de 

Gestionare a Riscului. 

 

VI. ACTIVITATEA ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE în domeniul prevenirii şi 

combaterii exploatării copiilor prin muncă, respectiv combaterea oricăror forme de 

violenţă asupra acestora.Coordonatorul EIL, reprezentanta DGASPC, a elaborat raportul 

de activitate al EIL pe anul 2015.  

În cadrul întâlnirilor membrii au fost informați despre modificările legislative, și anume 

intrarea în vigoare a H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de 

activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 115 din 13 februarie 2015. 
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În cursul lunii aprilie toate primăriile din județul Covasna au fost informate în scris despre 

funcționarea EIL și despre faptul că membrii EIL acţionează ca persoane resursă  pentru 

actorii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acţiuni de 

prevenire. Au fost informaţi şi despre faptul că EIL supraveghează activitatea globală de 

monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor prin muncă şi că atribuţiile echipei se pot 

extinde pentru toate formele de violenţă asupra copilului şi violenţa în familie, inclusiv 

trafic de persoane minore pentru evitarea dublării eforturilor şi paralelismelor în acest 

domeniu.  

Formularul tip - fișa de semnalare a fost transmis primăriilor din judeţ, specificând faptul 

că fișa de semnalare se  completează de cei care au suspiciuni sau identifică situaţii de 

exploatare a copiilor prin muncă şi este transmisă la DGASPC în cel mult 24 de ore de la 

identificarea cazului, Cu această ocazie s-a transmis primăriilor Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 79/2013 şi un  ghid pentru monitorizarea copiilor exploataţi şi la risc 

de exploatare prin muncă care conţine informaţii de interes şi pentru activitatea vizată. 

În luna mai s-au desfășurat pregătirile pentru organizarea unei activități de informare și 

prevenție planificată pentru începutul lunii iunie ca o acțiune comună a instituțiilor 

membre în EIL și reprezentanții acestora. În data de 5 iunie 2015  membrii Echipei 

Intersectoriale Locale (EIL) au ţinut o Informare la Şcoala Generală „Nicolae Colan” 

pentru cadrele didactice privind domeniul de activitate al echipei susamintite.  Cu această 

ocazie cadrele didactice au fost informate de faptul că pot apela la ajutorul şi suportul 

Echipei Intersectoriale Locale. 

La nivel de informare au fost abordate o serie de fenomene ca exploatarea prin muncă, 

exploatarea sexuală, traficul de persoane, diferite forme de agresiune, agresiunea în şcoli, 

precum şi legislaţia aferentă. 

 

VII. PROIECTE ŞI PROGRAME 

 

1. În urma lansării apelului de propuneri de proiecte „Coerent”, în data de 17.03.2014 de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul aceluiași Program RO10 sus 

amintit, Caritas Asistenţă Socială din Tg. Mureș a solicitat participarea Direcției generale, 

ca partener,  în proiectul “United Networks – inițiativă integrată pentru incluziunea 

socială a comunităților marginalizate”,  depus de acesta.  

Proiectul și-a propus dezvoltarea infrastructurii sociale instituţionale regionale deja 

existente în domeniul incluziunii sociale prin crearea unor forumuri regionale şi judeţene 

operaţionale (de tip reţea) cu scopul promovării incluziunii sociale a comunităţilor 
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marginalizate prin formare și prin sprijin instituţional acordat autorităţilor şi instituţiilor 

publice pentru facilitarea combaterii prin metode comunitare a fenomenului de 

marginalizare socială în comunităţile din regiune, inclusiv în rândul comunităţilor de 

romi.  

Proiectul se desfășoară în  județele Covasna, Mureș și Harghita, pe lângă direcțiile 

generale de asistență socială și protecția copilului din cele trei județe, partener fiind și 

Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca. 

Perioada de derulare a proiectului, este de 12 luni, cu posibilitate de prelungire cu 6 luni, 

bugetul total fiind de 1.334.750 lei.  

În anul 2015, activitățile s-au desfășurat conform graficului stabilit. 

Cartografierea Socială, Evaluarea APL și Forum regional -Vizite, interviuri cu 

primari din județ, rapoarte de intrevedere cu 7 primării, semnarea contractelor de 

colaborare cu 7 primării, respective 4 instituții publice (AJPIS, AJOFM, DSP, IȘJ). 

Cartografierea socială a comunităţilor dezavantajate cu risc de marginalizare socială din 

cele trei judeţe constituie parte integrantă a elaborării unor strategii, planuri de acţiune şi 

proiecte privind dezvoltarea incluzivă şi sustenabilă la nivel local şi regional. 

Scopul acesteia este determinarea situaţiei din punctul de vedere al riscului de 

marginalizare socială a unităţilor administrativ–teritoriale din judeţele Mureş, Harghita şi 

Covasna prin realizarea unei cartografieri sociale multidimensionale ale acestora, 

cartografiere făcută de către UBB Cluj Napoca - partener al proiectului, prezentat în data 

de 27.10.2015 în cadrul forumului regional (interjudeţean) organizat la sediul DGASPC 

Covasna, cu focusarea pe județul Covasna, rezultat ce au primit toți participanții forumului 

pe suport electronic, dar prima data a fost prezentat la seminarul regional organizat în data 

de 23 septembrie la Odorheiu Secuiesc. 

Cu ajutorul rezultatului cartografierii sociale a comunităţilor cu risc de marginalizare 

socială echipa locală a identificat 7 APL (Brețcu, Boroșneu Mare, Comandău, Hăghig, 

Ojdula, Vâlcele și Zăbala) din județul Covasna care au pe teritoriul lor comunități (inclusiv 

de romi) marginalizate  pentru a fi incluşi ca beneficiari ai proiectului, obținând astfel 

asistență pentru incluziunea socială ale acestor comunităţi locale, iar cea selectată pentru 

intervenție dintre aceștia este comuna Ojdula. 

În perioada 11-15 decembrie a avut loc la Ojdula realizarea unei anchete sociologice în 

rândul comunităților rome, rezultatul căreia va fi publicat în luna februarie 2016. 

Reprezentanții celor 7 APL-uri au participat în perioada 8-10 decembrie 2015 la vizită de 

studiu și schimb de experiență cu alte autorități/ONG-uri din județele Mureș și Harghita, 

respectiv împreună cu echipele locale de implementare. 
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Proiectele vizitate sunt considerate modele de bune practici în țară în următoarele domenii: 

locuire; ocupare; sănătate; acces la servicii sociale; educație; protecţia copiilor; tinerilor şi al 

familiei în general; combaterea discriminării; dezvoltare comunitară. 

Rețelele operaționale județene  

APL –rile selectate fac parte din rețelele instituționale operaționale județene, beneficiind 

astfel de informații și posibilități de soluționare a problemelor cu care se confruntă în 

domeniul incluziunii sociale.  

Tematicile selectate sunt discutate în cadrul a 2 rețele operaționale/lună,  din care fac parte 

cele 7 APL împreună cu reprezentanții instituțiilor responsabile din domeniu: 

- Clarificarea situației regimului juridic al așezărilor informare (acte de proprietate, 

intabulare, etc) 

- Probleme legate de educație (abandon școlar/risc de abandon școlar, migrație) 

Prin această activitate se asigură cadrul prin care  toţi actorii sociali la nivel judeţean, care 

au atribuţii în domeniul incluziunii sociale, vor fi implicaţi în mod activ în asistarea APL 

identificate cu risc de marginalizare socială.  

2.În cadrul proiectului de finanțare a obiectivului de investiție ”Reparații capitale și 

extindere Centru de Zi Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc”, au fost realizate următoarele: 

În data de 19 ianuarie 2015  s-a încheiat Actul adițional nr. 5 la Contractul de finanțare nr. 

1/08.04.2013 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului Covasna şi Consiliul 

Judeţean Covasna/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Conform acestuia, valoarea contractului de finanțare s-a modificat la 429.005,40 lei. 

În urma dezvelirii construcției, s- a constatat  necesitatea realizării unor lucrări 

suplimentare față de cele cuprinse în proiectul inițial (lucrări de construcții, instalații de 

încălzire, electrice și sanitare), dar și faptul că la unele lucrări se poate renunța. Aceste 

aspecte au fost semnalate prin Actul de constatare nr. 10172/ 05.05.2015, încheiat cu ocazia 

vizitării imobilului de către reprezentanți ai DGASPC Covasna, ai firmei constructoare, de 

proiectant, dirigintele de șantier, proiectantul pe partea de instalații și expertul tehnic, 

verificator de proiect. 

Recepția parțială demarată în data de 31.08.2015 a fost finalizată în data de 13 octombrie, 

fiind întocmit Procesul verbal de recepție parțială (1) cantitativă și calitativă, înregistrat cu 

nr.22124/13.10.2015 la DGASPC Covasna. Cererea de plată pentru suma de 107.859,60 lei, 

împreună cu toată documentația de solicitare a decontării, în varianta agreată de AJPIS 

Covasna, a fost transmisă la  Agenție în 3 exemplare, prin adresa nr. 23059/23.10. 2015.  
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Din cauza modificărilor intervenite direcția a înaintat materialul necesar discutării 

proiectului de hotărâre la sfârșitul lunii septembrie, iar în data de 01 octombrie 2015, 

Consiliul Județean Covasna a aprobat documentația de actualizare a detaliilor tehnice și 

noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Reparații capitale și 

extindere Centru de Zi Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc”, prin Hotărârea nr. 136/2015. 

Potrivit Hotărârii nr. 176/2012 a Consiliului Județean Covasna, valoarea totală a 

proiectului era de 596.968 lei din care C+M 497.951 lei, iar după actualizare și conform 

Hotărârii nr. 136/01.10.2015 a Consiliului Județean, valoarea totală a proiectului se 

modifică la 646.104 lei, din care C+M= 538.121 lei.Un exemplar al Hotărârii nr.136/2015 a 

fost trimis la AJPIS Covasna, pentru a fi transmis Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

În data de 29 decembrie a fost încheiat Actul adițional nr. 6 și s-a emis Nota nr.2 la Ordinul 

de începere a lucrărilor nr.21885/15.12.2014 prin care s-a prelungit durata de valabilitate a 

contractului și data până la care vor trebui finalizate lucrările, până la 15 martie 2016. 

Direcția a fost partener sau colaborator în cazul mai multor proiecte: 

3. Fundația Hope and Homes for Children - proiectului ”Economia socială = progres 

social”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, care are ca obiective informarea, consilierea, 

medierea pentru 700 persoane vulnerabile (femei în situație de risc, familii cu mai mult de 

2 copii, familii monoparentale, persoane de etnie romă) și organizarea unor instruiri 

pentru 400 persoane vulnerabile. 

Au participat la proiect 35 tineri din evidența instituției noastre (case de tip familial, 

sistemul de asistență maternală , Centrul de sprijin şi suport pentru tinerii peste 18 ani) . A 

fost încheiat un acord de colaborare între Fundatia HHC  și DGASPC Covasna, cu nr. 

6052/10.03.2015. 

4.Asociaţia „Prietenii Monicăi” s-a adresat Direcției generale cu o propunere de 

colaborare în proiectul European PRO F.A.M., cofinanțat din Fondul Social European 

2007-2013, pe care îl derulează în colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii din România. În cadrul acestuia intenționa să organizeze cursuri gratuite pentru 

mame/asistente maternale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi, în domeniile manichiură – 

pedichiură, florar decorator, patiser, cofetar sau competenţe antreprenoriale. Adresa 

asociației a fost transmisă Centrelor de coordonare Baraolt, Chilieni și Tg. Secuiesc, și a 

fost întocmit un anunț, afișat la sediul DGASPC Covasna, pentru ca această oportunitate 

să fie adusă la cunoștința părinților copiilor în evidență/a potențialilor beneficiari. 

Proiectul nu s-a bucurat de succes.   
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5.În luna martie 2015, a fost semnat protocolul de colaborare între DGASPC Covasna şi 

SC Euro Best Team, având ca obiect crearea în cadrul proiectului „Instruire pentru 

furnizare de servicii moderne”, a unui cadru optim de colaborare în vederea identificării 

persoanelor din grupul ţintă ( femei, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituţionalizat şi persoane de etnie romă) şi informării în scopul 

calificării şi consilierii profesionale a acestora. Cursurile gratuite organizate de SC Euro 

Best Team, au fost în domeniile de babysitter, îngrijitor copii, îngrijitor bătrâni.  

Pe baza protocolului semnat au fost anunţate despre acest proiect instituţiile din 

subordinea DGASPC Covasna. Derularea proiectului s-a realizat prin Prefectura Judeţului 

Covasna.  

6.În luna mai 2015 Asociației Desenăm Viitorul Tău, ne-a solicitat sprijinul în vederea 

aplicării unui chestionar privind deprinderile de viață independentă pentru un număr de 

100 tineri cu vârsta cuprinsă înre 14-16 ani. ActiveWatch şi Asociaţia din România de 

Psihiatrie Comunitară ne-au informat despre proiectul „Decid pentru mine”, prin care îşi 

propun să crească nivelul de conştientizare a drepturilor de autoreprezentare şi acţiune 

civică a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale. 

Au fost transmise Complexului de servicii comunitare Târgu Secuiesc - Centrul de 

coordonare și Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap materiale 

informative despre crearea platformei de advocacy a persoanelor cu dizabilităţi 

psihosociale, cu rugămintea de a contribui la promovarea platformei prin diseminarea 

acestora. 

7.În luna mai DGASPC Covasna a fost informat depre proiectul „Decenţă şi respect 

pentru vulnerabili”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” Axa prioritară 6, 

„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea 

accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.” 

Scopul proiectului era îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii şi promovarea 

incluziunii sociale a 1100 persoane din regiunile Centru şi Nord-Est, prin cursuri de 

calificare, precum şi prin servicii integrate de ocupare şi formare. Grupul ţintă urma să fie 

format din 180 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul public de protecţie a copilului, 

220 de copii în situaţii de risc, şi 700 de persoane fără adăpost. Din pacate la urmă 

proiectul nu s-a mai derulat în județul Covasna. 

8.Proiectul ”Echitate în sănătate 2020”. Obiectivul general al proiectului era de a asista 

regiunile/statele membre în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe nevoile 

identificate, pentru a reduce inegalitățile în domeniul sănătății. Obiectivul specific era de a 
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întocmi aceste planuri de acțiune în anumite regiuni ale UE pentru a  oferi exemple și 

instrumente care pot fi folosite și de alte regiuni.  

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului pentru sănătate. 

Parteneri erau: Universitatea din Maastricht, Departamentul pentru Sănătate 

Internațională, Health ClusterNET, Erasmus MC, Departamentul de Sănătate Publică,  

Universitatea de Medicină  din Lodz și Centrul pentru Sănătate și Dezvoltare Murska 

Sobota. Pe lângă cele două regiuni pilot în proiect: Pomurje (o micro-regiune din Slovenia)  

și Lodzskie (o regiune din Poland), ceilalți participanți erau: regiunile Vysočina - 

Republica Cehă, Regiunea de Nord – Ungaria, Trenčín -, Slovacia, Klaipėda – Lituania, 

NUTS 2 – Letonia, Stara Zagora, Bulgaria, județul Covasna - Romania, Universitatea Tallin 

– Estonia. 

Grupul de lucru din județul Covana a fost format din reprezentanți ai Caritas Alba Iulia – 

filiala SF. Gheorghe – promotorul proiectului la nivel de județ, Direcției de Sănătate 

Publică Covasna, Spitalului Județean de Urgență ”Fogolyan Kristof”, Consiliului Județean 

Covasna, Casei de Asigurări de Sănătate Covasna, Direcției de Asistență Cominitară Sf. 

Gheorghe, Fundației Creștine Diakonia,   DGASPC Covasna, Centrului Județean de 

Consiliere Psihopedagogică Covasna și Asociației ”Esely” Sf. Gheorghe. 

În 15-16 iunie 2015 a avut loc workshopul internațional organizat în SF. Gheorghe,  la care 

a fost prezentat planul de acțiune întocmit de grupul de lucru. 

În luna noiembrie cu ocazia workshopul-lui organizat la Bruxelles a fost  prezentat 

proiectul strategiei județene privind asigurarea accesului în mod echitabil la sănatate a 

populației din judeţ. (dezvoltarea îngrijirii la domiciliu, cabinet mobil de stomatologie 

pentru zone defavorizate). Reprezentantul Asociației Caritas a participat la întâlnirea 

finală a proiectului organizată în luna decembrie la Bruxelles, a prezentat forma 

îmbunătățită a strategiei județene. 

9.În anul 2015 a continuat proiectul “Consolidarea capacităţii de cercetare privind 

folosirea tutunului în România”, care are ca scop cercetarea obiceiului fumatului în 

serviciile rezidențiale din sistemul de protecție a copilului din România. Grantul e bazat 

pe colaborarea dintre Fundaţia Fogarty, Davidson Medical School U.S.A. și UMF Tg.-

Mureş. Cercetarea consta din chestionarea voluntară și anonimă a copiilor cu vârsta peste 

10 ani, a tinerilor și a personalului din sistemul rezidențial de protecție, respectiv 

informarea despre efectul nociv al fumatului şi despre folosirea unor metode de 

combatere a fumatului.  

Au fost distribuite în total 236 de chestionare, dintre care au fost completate şi predate 

reprezentantului din partea Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș,  un 

număr de 221 de chestionare completate. 
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10.La începutul anului,  în cadrul proiectului „Instruire pentru furnizarea de servicii 

moderne” – INFUSE, (POSDRU/169/6.2/S/146756), a fost demarată pregătirea cursului de 

formare profesională adresat specialiştilor în incluziune socială. Acest proiect a fost 

implementat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice în parteneriat cu companii private renumite pe piaţă, care îşi desfăşoară 

activitatea în domenii variate precum: IT, telecom, formare profesională. În ianuarie 2015, 

din judeţul Covasna s-au înscris 97 de potenţiali cursanţi, din care au fost selectaţi 51.  

În data de 7 august 2015,  4 persoane din cadrul DGASPC Covasna au participat la 

conferinţa la nivel naţional al proiectului INFUSE, organizată la Hotelul Ibis din Sibiu. 

Din judeţul Covasna 42 de cursanţi au finalizat programul de formare (au absolvit toate 

cele 40 de cursuri online ). 

11.Derularea Proiectului “Regiunile europene pentru incluziunea socială”, aprobat în 

decembrie 2013 de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” a 

continuat şi în primul semestru al anului 2015 cu pregătirea pentru întâlnirea în Malta a 

partenerilor în proiect. Activităţile proiectului sunt corelate cu strategiile de dezvoltare 

locale, regionale ale organizaţiilor care participă în proiect, precum şi cu Strategia 

Europeană 2020.   

Managerul de proiect împreună cu directorul general adjunct au participat la întâlnirea 

din Malta, a patra din cadrul proiectului,  a avut loc în perioada 23 – 25 februarie a.c.. 

Dezbaterile şi prezentările în cadrul proiectului au  vizat politicile de incluziune  socială a 

tinerilor aflaţi într- o situaţie de risc de excluziune socială şi a iniţiativelor în domeniu pe 

care partenerii le consideră  bune parctici. Reprezentanţii instituţiei au prezentat serviciul 

Centrul de sprijin  pentru tinerii peste 18 ani, ca bună practică . 

12.În luna august s-a transmis de către birou, celor interesați, Regulamentul “Fondul 

pentru fapte bune”, editia a-III-a, al finanțării de către Fundația Vodafone Romania.  Prin 

acesta, fundația își propunea să susțină proiecte derulate de organizații neguvernamentale 

în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale, care asigură acces la educație, servicii 

medicale și servicii sociale pentru copii, tineri și batrâni defavorizați social, economic sau 

fizic. 

13.Terapii combinate în recuperarea copiilor cu nevoi speciale, proiect depus în 

parteneriat cu Asociația „Életfa” . Beneficiarii proiectului: copiii cu dizabilități din Centrul 

de reabilitare Chilieni, Centrul pentru copiii cu elemente de autism/deficiențe senzoriale 

Proiectul a fost finanțat de Fundația pentru comunitate / MOL Romania, perioada de 

implementare a fost 2015. 
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14.În luna noiembrie a fost transmis către toate serviciile ale căror beneficiari sunt copii 

care pot fi considerați grup țintă, informarea despre proiectul Mol Romania, „PERMIS 

PENTRU VIITOR”. Programul este unul de responsabilitate socială în sprijinul tinerilor, 

compania suportând costurile necesare obținerii permisului de conducere pentru 25 de 

tineri din medii defavorizate. 

15.Serviciile au fost informate în luna noiembrie despre un proiect al ”Székelyföldi 

Tehetségsegítő Tanács”, care acordă burse Ady  Endre elevilor cu talente deosebite, 

defavorizați social, care frecventează cursurile școlare în limba maghiară. Mai mulți copii, 

au depus proiecte. 

16.Asociațiile interesate au fost informate în luna decembrie despre  proiectul regional 

”Pentru cultura și educația maghiară", al BGA Pro Transilvania. 

17. Programul de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi 

de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2015 - finanţare 

nerambursabilă acordată fundaţiilor şi asociaţiilor. Au fost alocate 400.000 lei la 7 fundaţii 

şi asociaţii, pentru susținerea a 13 servicii, pe baza documentelor justificative de decontare 

pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

asociaţiei/ 

fundaţiei 

Serviciul prestat 

Finanţarea 

acordată în lei 

1. 

 

Fundaţia Creştină 

Diakonia 

 

Îngrijire socio-medicală la domiciliu 90.000 

Centru de zi pentru tineri cu handicap 35.000 

Centru de zi pt. copii din familii în dificultate 20.000 

Total : 145.000 

 

2. Caritas  Îngrijire socio-medicală la domiciliu 80.000 

Centru de zi pentru copii romi 20.000 

Servicii complexe 30.000 

Total: 130.000 

3. Asociaţia 

Háromszéki 

MÁRA 

Centru de zi pentru copii neglijaţi 25.000 

 

4. Asociatia Casa 

Laura-Laura haz 

Centru de zi pentru copii cu handicap 25.000 

5. Fundaţia 

“Izabella” 

Îngrijire socio-medicală la domiciliu 10.000 
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6. Crucea Roşie Servicii de îngrijire la domiciliu 15.000 

7. Fundaţia Sf. 

Francisc - Deva 

Centru de Zi Boldog AporVilmos - Covasna 10.000 

Centru de Zi Szt. Rita - Estelnic 15.000 

Centru de Zi 

P.Bartok Albert - Sânzieni 

10.000 

Centru de zi – Szent Piroska - Bixad 15.000 

TOTAL 50.000 

 TOTAL:  400.000 

 

18. Centrul de reabiitare Szekely Potsa a fost partener într-un proiect implementat în 

cadrul programului LEONARDO (At the heart of the curriculum of the professional 

baccalaureat Services in Rural Areas; a practical in an european country). În cadrul 

proiectului în perioada 8-19 iunie patru eleve ale Liceului Profesional Robert d’Arbrissel 

din Chemillé (Franţa) au efectuat un stagiu profesional la centru, iar în perioada 15-24 

septembrie patru elevi ai Liceului St. Yves din Gourin (Franța).  

19. Proiectul: Nu suntem diferiți, dărâmarea barierelor – implementat de Centrul de 

coordonare în colaborare cu Asociația Szentkereszty Stephanie și Grădinița Nr.11 Brașov. 

Au fost studiate sursele privind posibilitățile de finanțare pentru proiecte în domeniul 

asistenței sociale și protecției copilului: www.adrcentru.ro, www.regio-adrcentru.ro, 

www.molromania.ro, www.vodafone.ro, www.erasmusplus.ro, www.falefos.eu, 

www.euse.org, pont.info 

VIII. ALTE ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN ANUL 2015 

 1. Relaţii interinstituţionale 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, direcţia a colaborat cu instituţiile implicate 

în protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv în asistenţă socială, atât la nivel 

județean cât și la nivel național, internațional. 

 

Consilii Locale 

În cursul anului Direcția a oferit consiliere şi sprijin pentru secretarii şi referenţii sociali 

din cadrul primăriilor privind actele normative apărute în domeniu, au fost transmise  

circulare în grupul creat. 

Lunar au fost transmise prin e-mail consiliilor locale lista beneficiarilor sistemului de 

protecțiesocială de pe raza administrativ teritorială. 
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A existat o colaborare permanentă cu 7 primării (Brețcu, Comandău, Boroșneu Mare, 

Hăghig, Vâlcele, Zăbala), în cadrul proiectului „United Networks”. 

Instituții publice 

În baza parteneriatului existent între ANPDCA și Administrația Națională a 

Penitenciarelor este în curs de implementare proiectul prin care se dorește asigurarea  

menținerii relațiilor personale între copiii aflați în sistemul de protecție specială și 

părinții/reprezentanții legali ai acestora aflați în detenție. Acesta se realizează prin 

intermediul mediului on-line. 

Șeful biroului a fost numit persoană de contact  în derularea acestui proiect, pentru care a 

facilitat amenajarea infrastructurii necesare, care să permită utilizarea aplicației Skype și 

de un calculator dotat cu cameră web. În cadrul acestui proiect până la sfărșitul anului  

2015 am colaborat cu 2 penitenciare, respectiv din Arad și Miercurea Ciuc, dar după 

verificările făcute, doar copiii persoanei deprivate de libertate din Arad are copiii în 

sistemul de protecție din județul nostru. Programările au fost făcute pentru luna ianuarie 

2016. 

 evidenţa Convenţiilor de colaborare încheiate cu diferite instituţii publice:  

NR. 

CRT. 
INSTITUŢIA OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Covasna 

Acţionarea cu operativitate în cazurile 

referitoare la minori dispăruţi în împrejurări 

suspecte 

2.  Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Covasna – 

Serviciul de Investigaţii 

Criminale - ASP 

Intervenţie rapidă, unitară şi comună de lucru 

în cazul Dispariţiei mamelor din maternitate, a 

minorilor părăsiţi, abandonaţi, fugiţi în/din 

spitale 

3.  IPJ-IŞJ-DSP Cooperare în vederea acționării cu operativitate 

în cazurile referitoare la abuzul, neglijarea și 

exploatarea (ANE) copiilor 

4.  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Covasna 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice, a creşterii 

climatului de siguranţă civică a cetăţenilor, a 

prevenirii infracţiunilor şi a altor fapte 

antisociale, care încalcă drepturile copilului 

 

5.  Casa de Asigurări de 

Sănătate Covasna 

Furnizarea  datelor referitoare la asiguraţii din 

din diferite categorii ale sistemului DGASPC 

Covasna 
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6.  ANPDC - CRCDES Prevenirea şi soluţionarea cazurilor referitoare 

la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi 

în pornografie pe internet. 

7.  Agenţia judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

Covasna 

Facilitarea accesului tinerilor la programele şi 

cursurile de formare profesională, informarea şi 

consilierea acestora în legătură cu posibilitatea 

de angajare, precum şi orientarea profesională. 

Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor cu 

dizabilități. 

8.  Serviciul de Probaţiune de 

pe lângă Tribunalul 

Covasna 

Crearea unei reţele de suport comunitar prin 

care să se asigure sprijinirea minorilor care au 

săvârşit infracţiuni 

9.  Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Covasna 

Asigurarea educaţiei copiilor conform Legii 

Nr.272/2004 de către IŞJ (PIP) 

10.  Agenţia Judeţeană pentru 

Prestaţii Sociale 

Cooperare interinstituţională având ca scop 

furnizarea de date şi informaţii lunare. 

11.  Liceul Teoretic „Székely 

Mikó” 

Antrenarea elevilor școlii în acțiuni de caritate 

și de socializare efectuate în folosul copiilor 

instituționalizați. 

12.  ANPDC-FOCUS-

DGASPC Covasna 

Prevenirea şi soluţionarea cazurilor referitoare 

la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi 

în pornografie pe internet 

13.  Centrul de Prevenire şi 

Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Covasna 

Programe şi acţiuni comune de prevenirea 

consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor 

tipuri de dependenţe în rândul copiilor, 

tinerilor şi adulţilor. 

14.  Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă 

educaţională Covasna 

(CJRAE) 

Colaboraea dintre cele 2 instituţii în vederea 

furnizării de date şi informaţii cu privire la 

eliberarea şi monitorizarea certificatelor de 

orientare şcolară şi profesională. 

15.  Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor  

Vârstnice 

Centrul de Resurse 

Juridice 

Cooperare pentru promovarea, protejarea și 

monitorizarea implementării Convenției 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

16.  Ministerul Afacerilor 

Interne 

Protocol de colaborare pe linia furnizării de 

date din Registrul național de evidență a 
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Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de 

Date 

persoanelor 

17.  Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr.Fogolyan 

Kristof” Sf.Gheorghe 

Colaborare în vederea îndeplinirii obligațiilor 

legale referitor la unele categorii de persoane 

aflate în dificultate, respectiv mame 

minore,persoane adulte cu dizabilități și 

persoane vârstnice. 

18.  Școala Gimnazială 

Specială Sf.Gheorghe – 

Grupa Specială din 

Grădinița de Copii 

Cimbora - Baraolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 

persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 

socializarea copiilor din sistemul de protecție. 

19.  Liceul Tehnologic ”Baroti 

Szabo David”- Baraolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 

persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 

socializarea copiilor din sistemul de protecție. 

20.  Grădinița de Copii 

Cimbora - Baraolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 

persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 

socializarea copiilor din sistemul de protecție. 

21.  Școala Gimnazială ”Gaal 

Mozes” Barolt 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 

persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 

socializarea copiilor din sistemul de protecție. 

22.  Spitalul Orășenesc  

Baraolt 

Colaborarea între părți în vedere asigurării 

îngrijirii corespunzătoare a copiilor aflați în 

evidență, prin monitorizarea condițiilor de 

viață, în special a celor cu mame minore fără 

cunoștințe minime de igienă, în scopul 

îmbunătățirii condițiilor de viață 

23.  Ministerul Justiției – 

Administrația Națională a 

Penitenciarilor-  

Centrul de Reeducare 

Buziaș 

Asigurarea cadrului general de colaborare 

referitor la respectarea drepturilor copiilor care 

execută o pedeapsă privativă de libertate. 

 

ONG-uri 

 Urmărirea îndeplinirii Convenţiilor de colaborare cu diferite ONG-uri: 
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NR. 

CRT. 
ONG OBIECTUL CONVENŢIEI 

1.  Asociaţia „Szentkereszty 

Stephanie” 

Asigurarea unui spaţiu de locuit complet 

mobilat pentru 5 copii instituţionalizaţi – Tg. 

Secuiesc, str. Margaretei nr.10 

 

 

Darea în folosinţă gratuită a unui imobil pe 

perioadă de 30 de ani în localitatea Baraolt pt. 

Casă Familială 

2.  Fundaţia „Lokodi Ifjusagi 

Alapitvany” 

Servicii pentru tinerii aflaţi în nevoi speciale şi 

au beneficiat de o protecţie specială, nu-şi 

continuă studiile  şi nu au posibilitatea revenirii 

în familie 

3.  Fundaţia de Spital 

„Szentkereszty Stephanie” 

Colaborarea în vederea asigurării continuității 

serviciilor de îngrijire  a persoanelor vârstnice 

oferite în imobilul situat în loc. Lemnia nr.248, 

jud. Covasna. 

4.  Asociaţia de Binefacere 

”Sfânta Iustina” 

Oferirea de servicii sociale/rezidenţiale pentru 

copiii a căror situaţie impun luarea unei măsuri 

de protecţie 

5.  Serviciul de Ajutor Maltez 

din România 

Darea în administrare şi folosinţă gratuită pe o 

perioadă de 10 ani a unui imobil pentru CF nr.1 

Sf.Gheorghe 

6.  Fundaţia LIA-Fundaţia 

Civitas pentru Societatea 

Civilă – Fundaţia Wolter 

şi DGASPC HR, MS 

Colaborare în scopul de a ajuta copiii şi tinerii 

aflaţi în dificultate, în vederea integrării în 

societate şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai, 

respectiv pentru a îmbunătăţi strategia din 

acest domeniu în această regiune. 

7.  Fundația Romanian Angel 

Appeal – MMFPSPV-

DGASPC Covasna 

Implementarea activitătii de 

organizare/înființare a unui centru de consiliere 

și asistență specializată pentru integrarea 

socială și profesională a personelor 

diagnosticate cu tulburare de spectru autist și 

aparținătorii acestora 

8.  Fundația Sf. Francisc 1.Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 

regim de centru de zi în cele 2 servicii: Centru 

de zi Szt. Rita din Estelnic și Centru de zi 
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P.Bartok Albert din Sânzieni 

2.Idem Centru de Zi Boldog Apor Vilmos – 

Covasna 

3. 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 

4. Asigurarea găzduirii și îngrijirii copiilor în 

regim de centru de zi: Centrul de zi 

”Szt.Piroska” - Bixad 

9.  Caritas – Alba Iulia – 

Asistență Socială 

Activități de grup cu caracter socio-psiho-

educativ și preventiv pentru beneficiarii: 

CPRU, CP 2 Tg.Secuiesc, Centru de Sprijin 

 

Colaborare conf. Legii nr.197/2012 

10.  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. 

11.  Fundația Prieteni pentru 

Tine 

Colaborarea părților pentru integrarea socio-

profesională a tinerilor care au părăsit sistemul 

de protecție de tip rezidențial 

12.  Asociația pentru Protecția 

Familiei ”Eletfa” 

Oferirea unui program complex de terapie 

multisenzorială și terapie prin artă 

 

Organizarea unor cursuri de perfecționare 

13.  Fundația HHC Romania Implementarea strategiei județene în domeniul 

protecției copilului, iar activitățile din cadrul 

proiectelor care fac obiectul colaborării, 

urmăresc interesul superior al copilului. 

 

Acordarea de sprijin pentru persoane 

vulnerabile 

14.  Asociația Pas Alternativ Colaborare în cadrul Proiectului ”Împreună 

pentru sănătatea sânului” 

15.  SC Profiles Internațional 

SRL 

Implementarea serviciului vocațional în cadrul 

centrelor care asigură servicii de tip rezidențial 
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16.  Asociația ”ZIKE” Sensibilizarea societății cu privire la situația 

persoanelor cu dizabilități. 

17.  Asociația ”Casa Laura-

Laura Haz” 

Sensibilizarea societății cu privire la situația 

persoanelor cu dizabilități și de a sprijini 

socializarea copiilor din sistemul de protecție 

  

2. Evenimente, acţiuni organizate de Direcție și de serviciile subordonate 

- În data de 21 martie a fost sărbătorită Ziua Mondială a Sindromului Down – 

organizat de CRCH Szekely Potsa, Chilieni 

- Pe data de 2 aprilie, împreună cu copiii din Centrul de Reabilitare pentru Copii cu 

Tulburări de Spectrul Autist, s-a sărbătorit Ziua Internațională de Conștientizare a 

Autismului. 

- Pe 26 mai a avut loc comemorarea Baronesa Szentekereszty Stephanie, acest 

eveniment se organizează anual de cître 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 iunie 2015, Asociația Pro Adopt a organizat la „Benedek mező”, Ziua 

Adopției, la care au participat, în afară de copii adoptați și familiile lor, specialiști 

din cadrul DGASPC Covasna și invitați din cadrul DGASPC Harghita, DGASPC 

Mureș. 

- În colaborare cu Consiliul Judeţean Covasna  şi Centrul de Informare Europe Direct 

în data de 20 iunie 2015  am colaborat în organizarea Zilei Covăsnene (Szekely 

Csaladok Napja), care a fost organizat la Tălișoara – Castelul Daniel. În data de 20 

iunie 2015, 3 peroane din cadrul biroului au participat la eveniment pentru a facilita 

derularea evenimentului în condiții optime. 

 

- Organizarea Zilei Specialiștilor  (IV) – 19.06.2015 la Centrul de Reabilitare din 

Chilieni, având ca tema: Terapia prin artă și terapia emoțională în muncă cu 

copiii/tineri cu nevoi speciale. 

 

- Activități de socializare a beneficiariilor – persoane cu dizabilități. În parteneriat cu 

Asociația Szentkereszty Stephanie au fost organizate acțiuni care să conducă la 
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acceptarea persoanelor cu dizabilitîți de către comunitate. Beneficiarii au participat 

la Zilele orașului. Au vizionat concerte, piese de teatru în Casa de cultură Vigadó. 

 

- În colaborare cu Fundația Creștină Diakonia, în data de 9 octombrie  2015, la Casa 

de Cultură a municipiului Sf.Gheorghe am organizat Ziua internațională a 

persoanelor vârstnice. 

 

- Pe 23 octombrie 2015, DGASPC Covasna a organizat a XII-a ediţie a Zilei 

Asistentului Maternal Profesionist. Evenimentul a avut loc la în incinta Centrului 

de plasament nr.6 Olteni. La acest eveniment au participat circa 150 de persoane, 

AMP cu familiile lor și cu copiii aflați în plasament. În afară de programul organizat 

pentru copii şi familii, AMP au participat la work-shopuri.  

 

- Ziua internațională a copiilor cu dizabilități - organizat de Complexul de Servicii 

comunitare din Baraolt în colaborare cu instituțiile de învățământ și ONG-uri din 

orașul Baraolt. 

 

- În anul 2015 a aparut încă două numere a revistei ,,RÓLUNK – ÉRTÜK / DESPRE 

NOI-PENTRU EI. 

- În data de 18 decembrie 2015 a avut loc a VIII-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 efectuate cu 

ajutorul educatorilor de specialitate şi a copiilor din mai multe grădinţe şi şcoli de 

masă din judeţ. 

- În zilele de 10-11 decembrie a avut loc cea de a XI-a ediţie a expoziţiei intitulate 

AUT-EXPO, tematica fiind sticle ornamentate, de către Centrul de recuperare 

pentru copii cu elemente de autism. 

 

3.Organizarea taberelor, concursuri 

 

3.1. Costinești – Tabăra Perla Land 

În colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, 80 de copiii au 

participat la tabere, din centre rezidențiale și asistență maternală în două serii la 

Costinești. 
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3.2. Tabăra Pro Natura 

Facilitarea participării a 11 copiii din sistem la tabăra organizată de EU Direct și Natura 

2000, care a avut  loc în 2 serii având tematica legată de natură: 

 Tabăra Debreczi -  Chiuruș – 06-12.07.2015 – au participat 6 copiii din CF/CP 

 Tabăra Csipkes – Zăbala – 19-25.07.2015 - au participat 5 copiii din CF/CP 

3.3. Pelerinaj Medjugorje 

În luna septembrie 30 copii/tineri și 6 însoțitori din centre rezidențiale și asistență 

maternală, au participat la perelinajului Mejdugorje, la invitatia primită din partea unei 

organizații romano-catolice. 

 

3.4 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  13-20 iulie 2015. 

3.5 Tabără pentru copii cu dizabilități din cadrul Centrului de recuperare Chilieni și 

pentru copii cu elemente de autism. 

3.6 În luna iulie a fost organizată o tabără pentru copii cu dizabilități din cadrul CF. 

Lunga. 

3.7. Mini- fotbal ”Cupa centrelor de plasament”. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna împreună cu Centrul  

de Plasament ”Borosnyay Kamilla” din Tg.Secuiesc în parteneriat cu Primăria 

municipiului Tg.Secuiesc, am organizat campionatul de mini-fotbal ”Cupa centrelor de 

plasament” la care au fost invitați echipe de la DGASPC Harghita și Mureș alături de 

echipele noastre din cele 2 centre de plasament din Tg. Secuiesc, respectiv Olteni. 

Campionatul s-a desfășurat în Sala Polivalentă a municipiului Tg.Secuiesc în data de 8 

octombrie 2015, care a avut un succes în rândul copiilor din centre. 

 

3.8. Participarea la XV-lea întâlnire internațională pentru sporturi de iarnă ”Cupa Medves” 

organizată la Salgobanya- Ungaria – perioada 18-20 februarie 2015, la care au participat 6 

copiii din Olteni și un educator. 

 

4. Mass media 

- articole apărute în ziarele locale și interviuri acordate: 53 

- 2 conferinţe de presă 

- emisiuni radio: 8 

- emisiune televizată:1 

 

mailto:monitorizare@protectiasociala.ro


[Type text] 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 5869, 5870 

Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Strada Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 

                          tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro               74 

5. Ședinţe şi întâlniri de lucru 

- au avut loc 52 şedinţe de lucru  

- au fost organizate 4 şedinţe ale Colegiului Director   

- 4 ședințe ale Comisiei de securitate și sănătate în muncă 

- 4 întălniri de lucru cu reprezentanții spitalelor, poliției, și a serviciilor de asistență 

socială pe tema părăsirii copiilor în maternități 

- ședințe cu ONG-uri, în vederea pregătirii, implementării proiectelor.  

 

6. Petiţii, acces la informaţii de interes public, program cu publicul 

- în  anul 2015 au fost  înregistrate 8 petiţii ; 

- s-a trimis răspuns la 6 petiții,  o petiție a fost redirecționat, respectiv în luna 

ianuarie a fost trimis un răspuns pentru o petiție care a fost înregistrat în decembrie 

2014, iar pentru o petiție primită în luna decembrie termenul de răspuns a fost în 

ianuarie 2016. 

- informaţiile de interes public au fost afişate; 

- s-a întocmit programul conform Hotărârii nr.1487/2005 pentru relaţii cu publicul; 

- s-a întocmit programul pentru Telefonul Copilului 

- s-au înscris 17 persoane în audiență: 

- 16 persoane la director general Vass Maria și au venit 12 în audiență, pt. 

o audiere nu s-a întocmit proces-verbal, persoana și-a dorit audiență 

personală; 

- 1 persoană la director general adjunct Szasz Katalin Melinda, nu 

necesita întocmirea unui proces verbal, a avut nevoie doar de o 

informație. 

7. Relatii externe 

7.1. Pe parcursul anului 2015 Direcția a vut o colaborare bună cu partenerii din străinătate. 

Din păcate resursele financiare insuficiente au pus ștampila și pe aceste colaborări. 

7.2. Participarea la XV-lea întâlnire internațională pentru sporturi de iarnă ”Cupa Medves” 

organizată la Salgobanya- Ungaria – perioada 18-20 februarie 2015, la care au participat 6 

copiii din Olteni și un educator. 

7.3. Întâlnire de lucru în cadrul  programului “Europa pentru cetăţeni”  organizată în 

Malta, în perioada 23-25 februarie 2015 la care au participat d-na Szigety Tunde – 

inspector în cadrul Biroului PPS și d-na Szasz Katalin Melinda – director general adjunct, 

tematica a fost dezbaterea politicilor de incluziune a tinerilor aflați într-o situație de risc de 

excluziune socială. 
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7.4. Participarea d-lui Kovacs Zoltan – șef centru la Centrul de Plasament nr.6  Olteni la 

aniversarea Organizației SAM –hjalp din Jonkoping – Suedia, organizație cu care a avut o 

colaborare de peste 20 de ani, ani în care a oferit mai multe ajutoare copiilor din centru. 

7.5. 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  13-20 iulie 2015. 

7.6 .Participarea d-nei director general la workshopul organizat în cadrul Proiectului 

”Egalitate în sănătate – 2020” , Bruxelles – 05-07 noiembrie 2015. 

7.7. Participarea copiilor din cadrul DGASPC Covasna la Perelinajul Medjugorje (Bosnia-

Herțegovina) în perioada 7-13 septembrie 2015 (vezi fotografiile la capitolul tabere) 

7.8. Participarea la conferința organizată în domeniul protecției copilului de Ministerul 

Resurselor Umane – Direcția Generală de Protecția Copilului din Ungaria în perioada 18-

19 noiembrie 2015 la Szekesfehervar, respectiv la inagurarea unui Complex de Servicii 

Sociale di localitate. La acest eveniment, pe lângă prezentările foarte interesante,totodată 

am reîntâlnit partenerii din diferite județe și am discutat despre posibilitățile de 

colaborare. 

 

IX. ACTIVITATEA ECONOMICA-TEHNIO-ADMINISTRATIVA - RESURSE UMANE 

 

Pentru DGASPC Covasna, pentru anul 2015 au fost aprobate credite bugetare: 

- inițiale în suma de        35.952.900 lei, 

- definitive în suma de   38.299.700 lei, din care: 

 - finanțare din bugetul de stat:                32.736.005 lei    ( 77,63 %)    

 - finanțare din bugetul judetului:    5.452.991 lei    ( 22,17 %)     

 - finanțare din sponsorizări:                            61.544 lei     ( 0,13 %)    

 - alte surse:                                                          49.160 lei    (  0,07 %)    

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și  a centrelor de asistență a 

persoanelor cu handicap: 

Cheltuieli de personal :                    10.760.000 lei 

 Cheltuieli materiale :           7.274.940 lei 

 Alte cheltuieli, din care:                             410.600 lei 

Asociații şi fundaţii :              400.000 lei 

Despăgubiri civile:                             10.600 lei 

 Cheltuilei de investiţii :            1.583.000 lei 

 Total credite                      20.028.540 lei 
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                        din care:  - finanțare din bugetul de stat:       14.514.005 lei         

           - finanțare din bugetul judetului:    5.452.991 lei             

          - finanțare din sponsorizări:                  61.544 lei 

  

Drepturi persoane cu handicap : 

 Cheltuieli materiale :               168.000 lei 

 Cheltuieli cu ajutoarele sociale :           18.054.000 lei 

 Total credite  :                       18.222.000 lei 

                                   - finanțat din bugetul de stat:                 18.222.000 lei     

 

Sume din proiecte cu finanțare din FEN:                   

   Cheltuieli materiale :             20.900 lei 

   Cheltuilei de personal +materiale :         28.260 lei(pr.SEE PEH 100) 

 Total credite :                           49.160 lei 

din care : 

- finanțat din excedentul anilor precedenți               20.900 lei 

- cofinanțare publică în cadrul mecanismului SEE    4.240 lei  

- prefinanțare – Mecanismul financiar SEE               24.020 lei 

 

Plăţile efectuate  în anul 2015 au fost în suma totală de 35.875.005 lei, din care : 

 

Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență a 

persoanelor cu handicap: 

Cheltuieli de personal :       10.623.780 lei 

 Cheltuieli materiale :         6.062.657 lei 

 Alte cheltuieli, din care:                           410.580 lei 

 Asociații şi fundaţii :                    400.000 lei 

              Despăgubiri civile:                         10.580 lei 

   Cheltuieli de capital :             700.945 lei 

 Sume recuperate din plăți                          -7.964 lei 

  din anii precedenți 

  Total plăți efectuate :                          17.789.998 lei 

 

 Drepturi persoane cu handicap : 

  Cheltuieli materiale :            160.571 lei 

  Cheltuieli cu ajutoarele sociale :                 17.909.205 lei 

  Total plăți efectuate :       18.069.776 lei 
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 Sume din proiecte cu finanțare din FEN:         

Cheltuieli materiale :                        4.162 lei 

Cheltuilei de personal + materiale :        11.069 lei-proiect SEE PEH 100 

                         Total plăți efectuate :                         15.231 lei   

 

 Sponzorizări în natură : 187.969  lei reprezintă  alimente şi alte bunuri din Austria, 

Germania, Suedia.  

 

SERVICIUL ECONOMIC, FINANTE, CONTABILITATE  

In cursul anului 2015 in 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 si legale; 

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, precum și pentru alte cheltuieli care nu se 

pot efectua prin virament, cum ar fi: plata unor drepturi ale beneficiarilor, banii de 

buzunar, pentru deplasări 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. 

4. Contabilitate 

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

- Au fost evidențiate sintetic și analitic conturile de stocuri la subunitățile; 

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

Covasna; 

- a fost condusă evidența conturilor de furnizori și asimilate la unitățile sus 

menționate; 
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- 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. Raportari lunare 

- S-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna rapoarte lunare: plăți restante, 

raportare lunară – extras din bilanț. 

 6. Situaţii financiare 

- S-au întocmit situațiile financiare trimestriale/anuale: bilanţul contabil însoţit de 

toate anexele solicitate. 

 7. Execuţia bugetară 

- Lunar s-au întocmit și înaintat Consiliului Judeţean Covasna, Serviciul Buget 

Finanţe, 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,  

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; 

- Conform Ordinului 2281/ 2009 au fost depuse la Trezoreria Sf.Gheorghe situațiile 

plăților planificate decadal, s-a urmarit concordanța dintre sumele planificate a fi 

achitate, respectiv plățile efective, s-au întocmit motivații pentru diferențe; 

- În cursul lunii septembrie s-a fundamentat și întocmit propunerea de Buget pentru 

anul 2016. 

8. Drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu handicap 

- Conform centralizatoarelor primite de la ASA, s-au 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. 
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- Lunar s-au întocmit actele pentru achitarea facturilor emise de prestatorii de 

transport auto şi CFR, reprezentând bilete de călătorie pentru persoanele cu 

handicap; 

- 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 . 

9. Drepturile salariale ale angajaţilor instituţiei 

- Lunar s-au întocmit actele pentru plata drepturilor salariale ale angajaților 

DGASPC Covasna, respectiv pentru unele persoane din afara unității  care 

colaboreaza cu directia;  

- 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. 

10. 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. 

11. Alte activități    

- S-au întocmit diferite situații statistice solicitate de către Consiliul Județean 

Covasna, AJPIS Covasna, Direcția Județeană de Statistică, ANPD, conducerea 

unității, etc. 

 

COMPARTIMENT TEHNIC, PATRIMONIU, ACHIZIŢII PUBLICE        

1.  Activităţi desfăşurate în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015: 

- determinarea valorii estimative maximă  a contractelor  de achiziţie publică; 
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- 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; 

- 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;  

2. Pegătirea referatelor pentru încheierea contractelor noi şi acte adiţionale pentru 2015 :      

308 

 

3.Contracte încheiate prin achiziţie directă pentru executarea lucrarilor de RC la 

construcţii şi instalaţii cu valabilitate până la 30.06.2016: 

-  Contract nr.14.432/30.06.2015 încheiat cu firma SC ATIZA SRL     214.900 lei (pentru 

executarea lucrărilor de RC la construcţii până la 31.12.2015). 

-  Contract nr.14.431/30.06.2015 încheiat cu firma SC K- PITYU SRL     60.900 lei( pentru 

executarea lucrărilor de RC la instalaţii de încălzire, sanitare, apă şi canalizare până 

la 31.12.2015). 
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- Contract nr.13.869/24.06.2015  încheiat  cu firma SC ELECTROPOL SRL  53.500 lei( 

pentru executarea lucrărilor de RC la instalaţii electrice pănă la 31.12.2015). 

 

4. Tabel privind lucrări de reparaţii curente la construcţii şi instalaţii executate la unităţi 

DGASPC Covasna pe anul 2015: 

 

Nr.c

rt 

Denumire unităţi 

aparţinătoare DGASPC 

Total lucrări executate 

~lei~ 

1 CF. Baraolt Total  40.516,92 Lei, din care: 

-lucrări RC la inst.san.  = 1.320,85 Lei  

-reparaţii la depozit de lemn = 946,05 Lei 

-înlocuire lămpi semnalizare EXIT = 158,66 Lei 

-rep.inst.electrice de iluminat = 1.489,46 Lei 

-montaj instal. de paratrăsnet = 18.010,18 Lei 

-măsurători impământare = 582,71 Lei 

-reparaţii curente la inst.sanitare = 369,03 Lei 

-montaj lambriuri la casa scării = 2.770,21 Lei 

-reparaţii curente la gardul din grădină = 14.869,77 Lei 

2 CSC nr.4 Baraolt 

 

Total 39.277,84 Lei, din care: 

-verificare şi măsurători inst.paratrăznet şi inst. împământare  

= 580,55 Lei  

-lucr.rep.la inst.de iluminat şi forţă = 1.726,85 Lei 

-montaj circuit el.de protecţie la supratensiune şi circuit 

el.ptr.prize de alim.frigider  = 1.986,11 Lei 

-măsurători inst.de împământare = 887,70 Lei 

-lucr.de ignifugare = 5.090,02 Lei 

-montare gard spate = 8.841,64 Lei 

-montare WC cu rezervor şi cabină de duş = 3.171,14 Lei 

-lucr. RC inst.san. ptr.montaj boiler la C.Rezidenţial = 991,37 

Lei 

-lucr.RC de reparaţii spaleţi ferestre = 6.049,04 Lei 

-montare tâmplărie PVC la: - C. Zi = 3.904,38 Lei 

                                                -C. Rezidenţial = 6.049,04 Lei 

3 CF. nr.2, Sf. Ghe.  

Str. Cişmelei 

Total 11.129,53 Lei, din care: 

-lucr.RC la inst.sanitare = 1.619,36 Lei 

-zugrăveli interioare = 3.491,20 Lei 

-lucr.RC la constr., tencuieli-zugrăveli ext. = 6.018,97 Lei 

4 CF. nr.3, Sf. Ghe.  Total 43.408,38 Lei, din care: 
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Str. V.Babeş -măsurători la inst. de împământare = 162,55 Lei 

-rep. inst. de iluminat  = 676,57 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi de încălzire = 734,26 Lei 

-lucr.RC la inst.san. cadă duş la baia mică = 1.119,32 Lei 

-lucr.RC la construcţii, rep.canalizare, înlocuire faianţă, gresie = 

2.771,92 Lei 

-lucrări de izolare termică la pereţi exteriori  = 37.943,76 Lei 

5 CF. Tinoasa Total 27.011,42 Lei, din care: 

-verif.şi rep.la inst.sanitare şi de încălzire = 6.953,06 Lei 

-amenajare loc.ptr.hidrofor apă = 7.645,99 Lei 

-reparaţii gard  = 3.677,03 Lei 

-zugrăveli la bucătărie = 914,04 Lei 

-reparaţii spaleţi în jurul ferestrelor şi uşilor  = 1.057,36 Lei 

-uşă interioară -2 buc. = 1.900,00 Lei 

-tâmplărie PVC -2 buc.uşi ext.cu geam = 4.863,94 Lei 

6 CF. Tg.Secuiesc 

Str. Cernatului 

Total 24.558,24 Lei, din care: 

-înlocuire lămpă de semnalizare EXIT  = 220,31 Lei 

-montaj inst.el.de forţă = 425,43 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi rep.porţii centrale = 2.701,13 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi canalizare = 1.535,21 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi de încălzire = 6.128,37 Lei 

-lucr.RC  la constr.în urma schimbării căzii de duş = 847,78 Lei 

-lucr.RC la şpaleţi în jurul ferestrelor şi uşilor  = 2.804,37 Lei 

-montaj uşă interioară -3 buc.  = 2.850,00 Lei 

-tâmplărie PVC  (2 uşi+3 geamuri term.) = 7.045,64 Lei 

7 CP. 6 Olteni Total 15.516,98 Lei, din care: 

-verificare şi măsurători la inst. împământare (incl.paratrăznet)  

= 2.027,33 Lei 

-demontare şi montare plită electric = 946,30 Lei 

-lucr.RC la inst.de împământare maşini de spălat la spălătorie       

= 240,93 Lei 

-lucr.RC la inst. san., canalizare şi de încălzire = 12.302,42 Lei 

8 CF. Lunga  Total 21.716,70 Lei, din care: 

-înlocuire lămpă de semnalizare EXIT (3 buc.) = 207,00 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi înc.= 3.378,06 Lei 

-lucr.RC  la construcţii la şpaleţi ferestre şi uşă = 2.545,04 Lei 

-lucr.RC la poarta de intrare, vopsire gard din curte, renovare 

teren de joacă, montare lambriuri la terasă 15.586,60 Lei 
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9 CF. Cernat Total 74.102,63 Lei, din care: 

-înlocuire lămpă de semnalizare EXIT (8 buc.) = 475,21 Lei 

-măsurători la inst. de împământare = 190,13 Lei 

-reparaţii la inst.el. de iluminat şi prize  = 2.828,05 Lei 

-lucr.RC la instal.sanit., canalizare  = 3.552,01 Lei 

-lucr.RC la instal.sanit. şi de încălzire  = 12.351,08 Lei 

-lucr.RC la trotuare pe lângă clădire, rep. la fosă septică = 

13.095,78 Lei 

-lucr.RC la mag.de lemne, gard, rep.mobilier, băi şi WC-uri, 

zugrăveli, montat lambriuri la 2 sufragerii = 36.701,76 Lei 

-reparare broască uşă, schimbare geam float = 927,12 Lei 

-schimbare uşă de intrare din exterior cu uşă cu geam 

termopan (2 buc.) = 3.981,49 Lei 

10 CPRU  Sf. Gheorghe, str. 

Borviz 

Total 22.318,17 Lei, din care: 

-montaj reflector cu sensor de mişcare = 581,14 Lei 

-verif. măsurători şi reparaţii ins.de împământare 

(incl.paratrăznet) = 7.713,76 Lei 

-verificare şi reparaţii tablouri electrice, montare relee de 

supratensiune  = 4.877,20 Lei 

-măsurători împământare = 427,95 Lei 

-lucr.RC la instalaţii sanitare şi încălzire = 1.278,94 Lei 

-lucr.RC la gard de sârmă din spate = 1.014,44 Lei 

-lucr.RC la deposit de lemne şi mobilier = 6.424,74 Lei 

11 Centrul de sprijin ptr. 

Tineri peste 18 ani : 

  str. Liliacului:  

                  

            str. Daliei: 

               

              

             

 

 

 

            str. Lalelei: 

             

 

 

Total 21.738,63 Lei, din care: 

 

- 

 

-lucr.RC la inst.sanitare = 911,92 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi de încălzire, înlocuire căzi din băi şi 

baterii de încălzire  = 5.511,19 Lei 

-lucr.RC la construcţii = 631,16 Lei 

-lucr.RC la baia mare = 4.683,53 Lei 

-lucr.RC la baia mică = 3.861,38 Lei 

 

-înlocuire corp de iluminat  = 776,69 Lei 

-lucr.RC  la inst.de încălzire  = 1.491,14 Lei 

-lucr.RC la construcţii = 1.849,09 Lei 
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            str. Lăcrămioarei: -lucr.RC la inst.san. şi de încălzire, scimbare baterie la chiuveta 

bucătăriei  = 1.138,72 Lei 

-lucr.RC şi zugrăveli la bucătărie = 883,81 Lei 

12 -CF- Szentkereszty St.     

Tg.Secuiesc 

                            Total 130,00 Lei, din care: 

-montat geam float  = 130,00 Lei  

13       -CIA Tg.Secuiesc                              Total 34.708,61 Lei, din care: 

-montaj inst.avertizare incediu = 2.570,52 Lei 

-modif. inst. electrice de iluminat = 883,17 Lei  

-montaj reflector cu sensor de mişcare = 1.343,91 Lei 

-măsurători la inst. de împământare = 1.071,77 Lei 

-lucr.RC la inst.san.şi canalizare, schimbare baterii, robineţi la 

spălătorie  = 6.141,61 Lei 

-lucr.RC la inst.san.şi canal., montaj WC Handy  = 1400,85 Lei 

-lucr. RC la constr., zugrăveli pereţi interiori = 9.007,20 Lei 

-lucr.RC la constr. Demolat montat faianţă şi gresie la Sala de 

mese  =  1.126,90 Lei 

-lucr.RC –înlocuit tarchet = 1.455,76 Lei 

-lucr. RC la constr., confecţionat şi montat pereţi despărţitori la 

2 camere  = 5.387,38 Lei 

-lucrări RC la construcţii (modif.praguri uşi, montat ventilator) 

= 4.319,54 Lei 

14 -CITO Tg.Secuiesc                           Total 16.956,65 Lei, din care: 

-rep. inst.electrice la circuite de prize şi iluminat = 3.085,50 Lei 

-lucr.RC la inst.de canalizare  = 1.182,62 Lei 

-lucr.RC la construcţii (modif.pragul la uşi) = 1.403,99 Lei 

-lucr.RC la constr.-rep.şi zugrăveli la pereţi int. = 11.284,54 Lei 

15 -Centru de Zi 

Tg.Secuiesc 

                          Total 2.346,20 Lei, din care: 

-măsurători împământare  = 646,95 Lei 

-lucr.RC la constr.-rep.şi zugrăveli la pereţi int. = 1.533,18 Lei 

16 -Centru de Reabilitare 

Tg.Secuiesc 

Total 2.048,94 Lei, din care: 

-măsurători împământare  = 349,69 Lei 

-lucr.RC la inst.de încălzire, montare 2 buc.cal. = 1.699,25 Lei 

17 -Centru de Recuperare Total 5.277,67 Lei, din care: 

-măsurători împământare  = 508,09 Lei 

-lucr.RC la constr.-rep.şi zugrăveli la pereţi int. = 1.533,18 Lei 

-lucr.RC la constr.-montat perete despărţitor cu uşă = 3.236,40 

Lei 

18 C.de Primire în  Regim  Total 301,74 Lei, din care: 
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de Urgenţă ptr.Victime 

ale Violenţei în Familie 

Tg.Secuiesc 

-măsurători împământare  = 301,74 Lei 

19 CF. Ilieni Total 25.786,61 Lei, din care: 

-verificare şi măsurători ins.de împământare  = 224,85 Lei 

-înlocuire lămpi semnalizare EXIT  = 414,11 Lei 

-măsurători inst. împământare  = 417,89 Lei 

 -lucr.RC la inst.sanitare = 336,38 Lei 

-verificarea inst. de încălzire  = 1.593,07 Lei 

-lucr.RC la inst.sanitare şi de încălzire  = 1.290,93 Lei 

-lucr.RC la construcţii (la invelitori terasă, gard) = 10.329,69 Lei 

-consolidarea magaziei de lemne  = 11.179,69 Lei 

20 ASA –etajul 1 şi parter Total 1.991,49 Lei, din care: 

-lucr.RC la construcţii, schimbare fereastră ghişeu, amenajare 

birouri  = 1.991,49 Lei 

21 Complex Serv. de 

Reabilitare Székely 

-Potsa  Chilieni 

Total 2.347,30 Lei, din care: 

-verificare şi măsurători ins.de împământare  = 405,73 Lei 

-lucr.RC la construcţii (schimbarea sensului de deschidere uşă 

intrare) = 1.097,35 Lei 

-verificare şi măsurători ins.de împământare  = 844,22 Lei 

22 D.G.A.S.P.C. Cov., 

str.Presei 8/A 

Total 20.200,88 Lei, din care: 

-rep.electrice şi separarea circuite prize birouri = 12.556,00 Lei 

-montaj inst.electrice şi prize  = 279,07 Lei 

-măsurători inst.de îmământare la liftul din clădirea direcţiei  = 

222,14 Lei 

-lucr.RC la pereţi interior, zugrăveli holuri şi casa scării = 

6.451,17 Lei 

-schimbare fenorerie şi broască uşă de intrare = 692,50 Lei 

23 Centru de Primire 

„Borosnyay Kamilla” Tg. 

Secuiesc 

Total 47.592,56 Lei, din care: 

-verificare, măsurători şi reparaţii ins.de împământare 

(inclusive paratrăznet)  = 7.679,71 Lei 

-rep. şi montaj inst. electrice prize 14 buc. = 4.322,96 Lei 

-rep.inst.electrice la corp A-B (nr.1-2)  = 5.284,89 Lei 

- măsurători inst. împământare  = 344,25 Lei 

 -lucr.RC la inst.sanitare, montarea robinetelor la hidranţi = 

4.002,68 Lei 

-lucr.RC la inst. sanitare, montat 5 buc.vas WC = 1.942,78 Lei 

-lucr.RC la construcţii (refacerea prizelor de aerisire la CT) = 
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938,31 Lei 

-reparaţii şi zugrăveli la modul B1 = 11.908,10 Lei 

-montare pardoseală din plăci ceramic în holul instituţiei  = 

11.168,88 Lei 

24 CF. Mereni Total 10.590,20 Lei 

-rep. inst. electrice şi tablouri = 4.139,69 Lei 

-montare hidrofor şi demontare Centrala term. = 1.000,61 Lei 

-lucr.RC la inst.de încălzire şi montaj C.T. nouă  = 2.594,48 Lei 

-lucr.RC la şpaleţi ferestre  = 2.228,42 Lei 

-rep.plasă insect, schimbat geam float  = 627,00 Lei 

25 CF.  nr.1 Sf.Gheorghe, 

    str.Pescarilor 

Total 1.172,45 Lei 

-lur.RC la inst.sanitare băi  = 1.172,45 Lei 

26 Arhiva D.G.A.S.P.C. 

            Covasna 

Total 2.279,37 Lei 

-lur.RC la inst.sanitare  = 1.593,07 Lei 

-lucr. de reparaţii şi văruit WC = 686,30 Lei 

27 CF.  Întorsura Buzăului 

 

Total 2.741,87 Lei 

- măsurători inst. împământare  = 341,65 Lei 

-rep.interioare şi exterioare, cădiţă duş, dezafectare iluminat 

curte, montare priză dublă  = 528,22 Lei 

-reparaţii mobilier  = 1.872,00 Lei 

28 C.S.C. –Centru de 

Coordonare 

Sf.Gheorghe, 

Str. Gödri F. Nr.3 

Total 4.745,83 Lei 

-lucrări la instalaţii sanitare, montare contor de apă = 722,89 

Lei 

-lucrări de constr. la căminul contorului de apă = 4.022,94 Lei 

 TOTAL GENERAL 522.513,81 Lei 

 

5.  Investiţii pe anul 2015 (cheltuieli 2015): 709.171,25 lei 

 

A. Lucrări în continuare : 

1. –Amenajare curte în incinta CSC Tg.Secuiesc, etapa II, str.Ady Endre 

(proiectare şi execuţie), total 161.183,91 lei .  

 

2. –Lucrări de reparaţii capitale şi extindere Centru de Zi Sf.Gheorghe, total 

133.485,94 lei . 

 

3. –Lucrări de reabilitare termică a centrului de plasament “Borosnyay Kamilla “ 

din Tg.Secuiesc – către constructor SC VALDEK SRL, -153.033,54 lei (plăţ 

restante din 2014 şi 2015) 
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B. Lucrări noi:   Extindere sistem de canalizare ape uzate la CPRU Sf.Gheorghe, total 

cheltuit sem.I = 3.352,64 lei . 

   

C. Alte cheltuieli de investiţii, compus din:  

 - Dotări independente, total 255.615,22 lei, din care: 

         a) -Licenţe informatice –Reânnoire ESET NOD Antivirus ptr.100 staţii şi pentru 3 ani -

15.024,51 lei , furnizor SC PRO INFO SRL. Sf.Gheorghe ; 

         b) -Licenţe informatice –MS OFFICE 2013 (5 buc.) -4.960,00 lei, furnizor SC PRO 

INFO SRL. ; 

         c) –Calculator cu soft WIN.8.1 (5 buc.) -13.950 lei, furnizor SC PRO INFO SRL. ; 

        d) -Licenţe informatice –MS OFFICE 2016 (10 buc.) -10.974,00 lei, furnizor SC PRO 

INFO SRL. ; 

        e) –Cazan pe lemne ptr. CF-Mereni -5.375 lei , furnizor SC ILOR SRL Tg.Secuiesc ; 

        f) –DACIA LOGAN LAUREATE 1,5 75CP E6 – 2 buc. -42.586,02 lei/bucată, furnizor 

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL. Buc. prin SC MIDA SRL M.Ciuc ; 

       h) –Maşina de spălat electric ELECTROLUX Professional W575H ptr. Centru 

Rezidenţial Baraolt -19.875,59 lei, furnizor SC S.D.S. GROUP SRL. Bucureşti ; 

      i) –Mobilier bucătărie ptr.CP-6 Olteni -2.614,91 lei, furnizor SC GAMMA –

INDUSTRIES SRL. Sf.Gheorghe ; 

      j) –Calculator cu soft WIN.8.1 (10 buc.) -36.232 lei, furnizor SC PRO INFO SRL. ; 

     k) –Mobilier de bucătărie ptr. CF-Cernat -4.690,0 lei, furnizor Gajdo Albert PFA din 

Cernat ; 

     l) –Mobilier de bucătărie ptr. Centru de Zi Sf.Gheorghe  -4.000 lei, furnizor SC ROMEB 

SRL. Tg.Secuiesc ; 

   m) - Mobilier de bucătărie ptr. CF –Tinoasa -3.600 lei, furnizor SC SZACSKA SRL. 

Sf.Gheorghe ; 

   n) –Instalaţie de paratrăsnet ptr. CF-Lunga -23.647,28 lei, furnizor SC ELECTROPOL 

SRL Sâncraiu ; 

    o) –Centrală termică pe gaz cu condenzaţie 35 kW (1 buc.) pentru CF-nr.1 Sf.Gheorghe -

7.350 lei , furnizor SC HORVAH SERVICE SRL. Sf.Gheorghe ; 

    p) -Centrală termică pe gaz cu condenzaţie 24 kW (1 buc.) pentru Centru de Sprijini  

ptr.Tineri peste 18 Ani Sf. Gheorghe,  casa din str.Daliei -3.450 lei, furnizor SC HORVAH 

SERVICE SRL. Sf.Gheorghe ; 

    r) -Centrală termică pe gaz cu condenzaţie 24 kW (1 buc.) pentru Centru de Sprijini  

ptr.Tineri peste 18 Ani Sf. Gheorghe,  casa din str.Lalelei -3.450 lei, furnizor SC HORVAH 

SERVICE SRL. Sf.Gheorghe ; 
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    s) -Centrală termică pe gaz cu condenzaţie 24 kW (1 buc.) pentru Centru de Sprijini  

ptr.Tineri peste 18 Ani Sf. Gheorghe, casa din str. Lăcrămioarei -3.450 lei , furnizor SC 

HORVAH SERVICE SRL. Sf.Gheorghe ; 

    t) -Centrală termică pe gaz cu condenzaţie 24 kW (1 buc.) pentru Centru de Sprijini  

ptr.Tineri peste 18 Ani Sf. Gheorghe,  casa din str. Liliacului -3.200 lei, furnizor SC 

HORVAH SERVICE SRL. Sf.Gheorghe ; 

    u) –Multifuncţional LASER COLOR HP PRO500 MFP 570dw A4 pentru Centru de 

Coordonare Tg.Secuiesc  -4.599,89 lei , furnizor  SC. FLANCO RETAIL SA. Voluntari, 

magazin Sf.Gheorghe ;         

 

  -Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea SPF şi SF aferente obiectivului 2.500 lei din 

care: 

 Extinderea sistem de canalizare ape uzate la CPRU Sf.Gheorghe, str.Borviz nr.70A 

 cheltuieli de proiectare DALI, de Szántó Emese Judit I.I.  – 2.500 lei  

 

6.  Cumpărări directe atribuite prin SEAP: 

- IF KOVACS-KIGS  Sf.Gheorghe – diverse articole de îmbrăcăminte, accesorii,lenjerie 

de corp, etc. – 30.445,57 Lei 

- IF KOVACS-KIGS  Sf.Gheorghe – diverse articole încălţăminte, etc. – 27.656,12 Lei 

- OMNIASIG SA –asigurare facultative auto,contra accidentelor , etc. – 25.825,91 lei 

- OMNIASIG SA    -servicii de asigurare de răspundere civilă auto -14.014,48 Lei 

- S.C. COSYS SRL. – serviciul de asistenţă şi de consultanţă informatică -59.520,00 Lei 

- PRO INFO SRL. servicii de actualizare informatice  -15.024,50 Lei 

- PRO INFO SRL. –pachete software şi sisteme informatice  -11.060,80 Lei 

- RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL. Buc. prin SC MIDA SRL M.Ciuc - 

o DACIA LOGAN LAUREATE 1,5 75CP E6 – 2 buc.  -85.172,27 Lei 

- SC. FLANCO RETAIL SA. Voluntari, magazin Sf.Gheorghe –obiecte de inventar – 

electronice şi electrocasnice  -62.680,84 Lei 

- SC. FLANCO RETAIL SA. Voluntari, magazin Sf.Gheorghe –obiecte de inventar –

tehnică de calcul  -61.572,77 Lei 

- SC S.D.S. GROUP SRL. Bucureşti – maşina de spălat rufe ELECTROLUX 

Professional W575H  - 19.875,58 Lei 

- SC HORVAH SERVICE SRL. Sf.Gheorghe - Centrală termică pe gaz cu condenzaţie 

24 kW (1 buc.)  - 3.200 Lei     
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 SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI  SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

 

- În urma controalelor  efectuate de către  inspectorii ISU la sediul DGASPC Covasna 

respectiv la subunităţiile aparţinătoare în perioada 19.01.2015-06.02.2015, 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 OUG. nr. 34/2006 ; 

 

- Pregătirea şi încheierea contractului de prestări de servicii cu  S.C. SAFE ECHITECH 

SRL Brașov 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 (632,40 lei/01.04.2015 – 31.12.2015); 

 

- Pregătirea şi încheierea contractului de prestări de servicii cu  S.C. PRO VITAM SRL Sf. 

Gheorghe; (21.000 lei/01.05.2015 – 31.12.2015), respectiv încheierea contractului cu 

Cabinetul Psihologic Zoor Richard pentru efectuarea exemenelor psihologice anuale 

(3100,00 lei/14.05.2015-31.12.2015); 

 

- Pregătirea şi încheierea contractului pentru verificarea, repararea şi încărcarea 

stingătoarelor cu firma S.C. CASA LUX CONSTRUCŢII S.R.L .(8.000 lei/01.05.2015- 

31.12.2015); 

 

- Pregătirea şi comandarea Planului de intervenţie pentru Centrul de Plasament 

Borosnyay Kamilla  Tg. Secuiesc  cu firma S.C. CIVEQ S.R.L. Sf. Gheorghe (7564,00lei 

/03.04.2015-31.07.2015); 

 

- Pregătirea și comandarea documentației pentru obținerea autorizației de securitate la 

incendiu pentru subunitățiile: Complex Servicii Comunitare Tg. Secuiesc(clădire 

principală), Complex Servicii Comunitare Baraolt, Centrul de plasament ”Borosnyay 

Kamilla” Tg. Secuiesc. Valoarea totală a documentațiilor a fost de 54.436 lei; 

 

- Au fost achizitionate rafturi metalice la arhiva DGASPC Covasna pentru schimbarea 

celor vechi care sunt din lemn și nu corespund normelor ISU. Valoarea achiziției a fost 

de 17662 lei; 
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-     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 semestrial, 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 evaluării din punct de vedere a sănătății, examene periodice și la angajare a 

personalului DGASPC Covasna efectuate de către S.C. PRO VITAM S.R.L.; 

 

- Organizarea şi efectuarea exerciţiului de alarmare-evacuare-intervenţii la Complex 

Servicii Comunitare Tg. Secuiesc și întocmirea Raportului privind desfășurarea 

Exercițiului de Alarmare;  

 

- Evidenţa dispoziţiilor şi a documentelor primite de la dl ing. Gheorghiu Cristian în 

domeniul  SSM respectiv SU; 

 

- În cursul anului am avut un accident de muncă pe traseu în care a fost implicată 

salariata instituției d-ra  Hajdo Rita, asistent social la Centrul de Coordonare Tg. 

Secuiesc. În perioada imediat următoare am efectuat cercetarea acesteia împreună cu 

comisia de cercetare a evenimentului. Evenimentul s-a produs în timpul deplasării la 

locul de muncă. Dosarul de cercetare a evenimentului a fost predat  la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă pentru avizare;  

 

- Control de la ITM Covasna efectuat de către inspectorul Doina Munteanu , obiectivul 

fiind un  control tematic privind respectarea prevederilor legale în domeniul SSM 
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respectiv verificarea și avizarea dosarului de cercetare a evenimentului. În urma 

acestui control au fost dispuse măsuri care au fost soluționate în termen ; 

 

- În cursul anului am avut  7 înștiințări de la salariate gravide și conform O.U.G. 96/2003, 

toate documentele depuse au fost transmise la ITM Covasna respectiv S.C. Pro Vitam 

S.R.L. Sf. Gheorghe, dintre care una a fost cu risc maternal și a primit  concediu de risc 

maternal de 120 zile ; 

 

- Pregătirea şi încheierea contractului pentru achiziționarea echipamentelor de protecție 

pentru subunități (C.P.6 Olteni, Centru de Coordonare Tg. Secuiesc, C.F. Tinoasa)în 

baza necesarului primit de la ei. Valoarea totală a achiziției 6918,00 lei; 

  

 SERVICIULUI ADMINISTRATIV  

 

Serviciul administrativ conform organigramei și statului de funcții are în componență 8 

posturi, din care ocupat sunt 7 posturi, iar activitatea se desfășoară conform fișelor de 

posturi. In perioada 01.01.2015 – 31.12. 2015   activitatea serviciului se prezintă în felul 

următor: 

- urmărirea contractelor încheiate cu furnizorii; 

- planificarea lucrărilor de reparații capitale și curente conform necesităților si 

urgențelor;  

- verificarea și supravegherea acestor lucrări împreună cu specialistul de la 

compartimentul technic; 

- 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 și curățenia birourilor prin îndrumarea personalului ;  

- urmărirea încheierii contractelor de RCA şi asigurare facultative pentru 

autoturisme clădiri și bunuri; 

- asigurarea funcționării în bune condiții a autovehiculelor,  ținerea evidenței 

carburanților,  întocmirea la zi FAZ-rile pentru autoturismele din cadrul aparatului 

propriu ; 

- având în vedere prevederile art.24 alin.(3) lit.(e) din  OUG nr. 34/2009 privind 

rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

(actualizată),  avem  posibilitatea achiziționării de autoturisme în cadrul 

„Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto National” aprobat prin OUG 
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196/2005 privind protecția mediului (actualizată), am predat dosarul de participare 

pentru acceptare în programul Rabla 2015;  

- am participat în comisia de inventariere a documentelor cu termen de păstrare 

permanent din arhiva DGASPC Covasna; 

- am efectuat și alte activități intervenite în limitele competenței stabilite de directorul 

general și cei adjuncți. 

În cadrul activității de arhivare au fost finalizate arhivarea actelor contabile din anul 2012. 

- începând din luna noiembrie 2014, persoana responsabilă cu arhivarea 

documentelor, a participat la un curs de Legător manual organizat  la AJOFM 

Covasna, finalizat în luna februarie 2015; 

- a participat în comisia de casare a unor bunuri materiale altele decât mijloacele fixe 

declasate pe anul 2014 și în comisia de casare a mijloacelor fixe pe anul 2014; 

- a participat în comisia de inventariere a documentelor cu termen de păstrare 

permanent din arhiva DGASPC Covasna; 

- s-a arhivat, inventariat și s-a introdus în calculator un număr de 4000 de dosare 

permanente; 

- s-a predat la  comisia de selecționare a documentelor cu valoare practică sau istorică 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna, care a decis eliminarea din arhiva instituției 

documentele pentru care timpul de păstrare a expirat; 

- s-a casat din arhiva instituției documentele aprobate pentru eliminare  de către 

Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Covasna; 

- la sfârșitul anului 2015  s-a întrunit comisia de selecționare a documentelor cu 

valoare practică sau istorică din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna, care a decis 

eliminarea din arhiva instituției documentele pentru care timpul de păstrare a 

expirat; 

Gestionarul (referent) aparatului propriu a efectuat următoarele activități în cursul anului: 

- a întocmit toate  notele de intrare – ieșire, bon consum si de transfer pentru aparatul 

propriu; 

- a asigurat achiziționarea la timp a materialelor, și a obiectelor de inventar; 

- a gestionat toate obiectele de inventar si mijloace fixe; 

- ori de câte ori a fost nevoie a condus autovehiculul marca Logan din dotarea 

direcției in interes de serviciu (aproximativ 10.000 km); 

- a participat în comisia de  selecționare a documentelor din arhiva direcției 

- a efectuat si alte activități intervenite in limitele competenței stabilite de mine. 

Cei doi conducător auto a aparatului propriu în cursul anului 2015 au condus 

autoturismele marca Logan aflate în dotare, conform programului stabilit, parcurgând 

aproximativ câte 30.000 – respectiv 26.000 km, și totodată au întreținut curățenia mașinilor 

și au remediat defecțiunile minore. 
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Activitatea de secretariat se desfășoară  conform atribuțiilor menționată în fișa postului. 

Persoana angajată ca muncitor a executat reparații și lucrări de întreținere la birourile din 

cadrul direcției și la subunitățile aparținătoare conform referatelor depuse și priorităților 

de urgență.  

A participat în comisia de casare a unor bunuri materiale altele decât mijloacele fixe 

declasate pe anul 2014. 

A participat în comisia de inventariere a documentelor cu termen de păstrare permanent 

din  arhiva DGASPC Covasna. 

 

 

RESURSE UMANE 

1. Situaţia numărului total de personal la sfârşitul anului 2015 se prezintă astfel: 

-  din cele 622 posturi aprobate:  

- 465 posturi ocupate, din care 10 posturi temporar vacante  

                        - 157 posturi vacante 

- Funcţionari publici: posturi aprobate:   97              

                                       posturi ocupate :   63 - din care temporar vacante: 3 

                                       posturi vacante  :   34                                               

- Personal contractual: posturi aprobate: 525            

                                        posturi ocupate  : 402,din care temporar vacante : 7 

                                        posturi vacante   : 123 

- Angajări în anul 2015: 52 persoane (inclusiv pe peioadă determinată) 

- Lichidări și transferuri în 2015: 47 persoane(inclusiv pe peioadă determinată) 

 

2. Activitatea în domeniul recrutării şi evidenţei personalului 

S-a acordat atenţie deosebită organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice 

vacante, precum şi pentru ocuparea posturile contractuale, în vederea asigurării 

numărului de personal necesar impus de realizarea funcţiilor şi misiunilor instituţiei. 

S-au organizat concursuri/examene pentru ocuparea unor functii publice/contractuale , 

vacante sau temporar vacante în perioada ianuarie-decembrie 2015, astfel:  

- numărul de concursuri organizate:  12+6=18 

- numărul de posturi vacante şi temporar vacante scoase la concurs :  44+10=54 

- numărul de posturi vacante şi temporar vacante ocupate prin concurs :  33+5=38 

Urmare îndeplinirii condiţiilor de avansare în grad/treapta profesional(ă), imediat 

superior(ă) celui(ei) deţinut(e), s-au organizat concursuri de promovare atât pentru 

personalul contractual (3 concursuri) cât şi pentru funcţionarii publici(2 concursuri), la 

care au participat persoanele care îndeplineau condiţiile prevăzute de lege. 
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Dinamica numărului de personal înregistrată în evidenţa salariaţilor, situaţia contractelor 

de muncă suspendate şi a locurilor de muncă vacante în perioada de la 01.01.2015 şi până 

la 31.12.2015 a cunoscut următoarea evoluţie: 

 

Categoria 

de 

personal 

2015 

Ian. 

 

Feb

.  

Mar. Ap

r. 

 

Ma

i 

Iun

. 

Iul. Au

g. 

Sep. Oct

. 

Nov

. 

Dec

. 

Evolu

ţie % 

a nr. 

de 

perso

nal: 

dec.’ 

15/ 

ian.’ 

15  

Număr 

posturi 

aprobate 

din care: 

622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 100 

A)Functi

onari 

publici 

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 100 

B)Person

al 

contractu

al din 

care: 

525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 100 

Număr 

posturi 

ocupate 

din care : 

460 463 462 463 467 465 465 461 461 460 456 465 101,09 

A)Functi

onari 

publici 

65 65 64 64 66 66 66 65 65 64 63 63 96,92 

B)Person

al 

contractu

al 

395 398 399 399 401 399 399 396 396 396 393 402 101,77 

Posturi              
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temp. 

vacante 

din 

ocupate  

Function

ari 

publici 

Personal 

contractu

al 

11 

 

1 

 

10 

12 

 

1 

 

11 

13 

 

2 

 

11 

9 

 

1 

 

8 

11 

 

2 

 

9 

12 

 

3 

 

9 

13 

 

3 

 

10 

11.

5 

 

3 

 

8,5 

10 

 

3 

 

7 

13 

 

4 

 

9 

10 

 

3 

 

7 

10 

 

3 

 

7 

90,91 

Posturi 

vacante 

din care: 

162 159 160 159 155 157 157 161 161 162 166 157 96,91 

Function

ari 

publici 

32 32 33 33 31 31 31 32 32 33 34 34 106,25 

Personal 

contractu

al 

130 127 127 126 124 126 126 129 129 129 132 123 94,92 

Posturi 

remunera

te 

457 458 457 462 463 461 460 
456

,5 
459 453 454 462 101,09 

Nr. 

posturi 

ocup. de 

pers. care 

cumuleaz

a pensia 

cu 

salariul 

22 23 22 21 21 21 21 22 20 20 20 20 90,91 

 

Activităţile privind: gestionarea şi evidenţa dosarelor personale ale angajaţilor, 

gestionarea şi evidenţa  dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, completatea 

adeverinţelor înlocuitoare a carnetelor de muncă, gestionarea şi valorificarea fişelor de 

evaluare profesională ale salariaţilor pe anul 2014 şi înscrierea modificărilor elementelor în 

documentele salariaţilor s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei şi 

instrucţiunilor metodologice în vigoare. 
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S-a ţinut evidenţa şi s-au redactat în varianta reactualizată declaraţiile de avere şi 

declaraţile de interese pe suport de hârtie şi în format electronic pe web-site 

www.protectiasocialacv.ro.  

Se completează, se modifică şi se înregistrează la „zi” registrul general de evidenţă a 

funcţionarilor publici, ţinut în format electronic. De asemenea, se completează, se modifică 

şi se actualizează, conform prevederilor HG nr 500/2011, registrul general de evidenţă al 

salariaţilor, ţinut în formatul electronic REVISAL, apoi se transmite prin completarea on-

line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii.  

Se completează STATUL DE PERSONAL – lunar, constituie document de bază pentru 

evidenţa persoanelor salariate şi funcţiilor ocupate de aceştia. 

 

3. Activitatea în domeniul  stabilirii şi evidenţei drepturilor salariale şi altor drepturi ce 

se acordă salariaţilor 

S-au stabilit clauzele şi s-au redactat 1520 contracte individuale de muncă, acte adiţionale 

şi 240 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: 

 creşterea salariului de bază minim brut pe ţară, majorarea cu 100 de lei a salariilor 

de bază, majorarea cu 12% a salariilor începând cu luna octombrie 2015 şi majorarea 

cu 25 % a salariilor de bază începând  cu luna decembrie 2015.  

 modificarea sporurilor de vechime şi a sporurilor pentru asistenţi maternali 

profesionişti la care s-a modificat numărul copiilor aflaţi în plasament; 

Acestea au impus reîncadrarea salariaţilor sub aspectul redimensionării salariilor de 

încadrare şi redactarea actelor adiţionale la contracte de muncă în conformitate cu 

modificările legislative în vigoare; 

Controlul financiar preventiv, s-a desfăşurat în mod corespunzător şi cu respectarea 

termenelor de finalizare ale lucrărilor supuse acestui procedeu. 

 

4. Activitatea în domeniul formării şi perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor 

A fost întocmit programul de formare profesionala pentru anul 2015. La sfârşitul 

semestrului  II 2015 realizările defalcate pe domenii de activitate ( protecţia drepturilor 

copilului şi asistenţă socială adulţi) şi pe categorii de personal se prezintă astfel: 
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Personalul contractual 

 

DOMENII de  

Formare şi 

perfecţio-nare 

Realizări număr de 

salariaţi din 

domeniul protecţiei 

dreptului copilului 

(nr. salariaţi) 

Realizări număr de 

salariaţi din domeniul 

asistenţei sociale al 

adultului (nr. salariaţi) 

NUMĂR TOTAL, 

de salariaţi care 

figurează la realizări 

Formare 277 2 279 

Perfecţionare  20 2  22 

Seminarii, 

conferinţe 

întâlniri de 

lucru 

 27 -  27 

TOTAL 324 4 328 

 

Funcţionari publici 

 

DOMENII de  

Formare şi 

perfecţio-nare   

Realizări număr de 

salariaţi din 

domeniul protecţiei 

dreptului copilului 

(nr. salariaţi) 

Realizări număr de 

salariaţi din domeniul 

asistenţei sociale al 

adultului (nr. salariaţi) 

NUMĂR TOTAL, 

de salariaţi care 

figurează  

la realizări 

Formare 11 1 12 

Perfecţionare 10 1 11 

Seminarii, 

conferinţe 

întâlniri de 

lucru 

14 1 15 

TOTAL 35 3 38 

 

I. Principalele cursuri realizate în cadrul DGASPC Covasna  în anul 2015 au fost: 

a.)  Domeniul: Formarea profesională continuă  

1. Denumire curs: Curs de formare continua pentru asistenti maternali profesionisti care 

au in plasament copii cu dizabilitati, 

Curs organizat de: SC PROSAFETY 

Durata curs: 21 ore  

Nr. participanţi: 111 –Asistenți maternali profesioniști.  

Preţ: lei/pe total.13320. 
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Finanţat de: DGASPC Covasna. 

 2. Denumire curs:  Cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

beneficiarilor,  gestionarea conflictelor 

Curs organizat de: SC PROSAFETY 

Durata curs:42 ore  

Nr. participanţi:115- Educatori 

 Preţ lei/total:20700. 

Finanţat de: DGASPC Covasna. 

3. Denumire curs: Managementul performanței pentru dezvoltarea abilităților 

manageriale în echipa DGASPC 

Curs organizat de : SC PROSAFETY 

Durata curs: 21 ore  

Nr. participanţi:21 –Șefi centre,coordonatori. 

Preţ:  2940 lei în total. 

                     Finanţat de: DGASPC Covasna.  

4. Denumire curs: Managementul stresului & Managementul comportamentului 

copilului 

Curs organizat de: Asociaţia Sănătate şi Speranţă Tg. Mure 

Durata curs: 8 ore  

Nr. Participanţi:20- Șefi centre,coordonatori. 

Preţ:  3000 lei în total. 

                     Finanţat de: DGASPC Covasna.  

5. Denumire curs: Mediator social. 

Curs organizat de: AJOFM Covasna. 

Durata curs: 5 zile 

Nr. participanţi: 13.- Șefi case,psihologi,inspectori 

Preţ:  1700 lei în total. 

                     Finanţat de: AJOFM Covasna. 

6. Denumire curs: Tehnician asistență socială  

Curs organizat de: S.C. EUROCENTER AMŐBA  

Durata curs: 70 ore  

Nr. participanţi:18. Educatori 

Preţ total: 7533 lei 

                     Finanţat de: DGASPC Covasna 

7. Denumire curs: Manager de caz  

Curs organizat de: Asociatia SOCIAL ALERT   

Durata curs: 70 ore  

Nr. participanţi:5. Inspectori,psihologi,asistenți sociali 
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Preţ total: 2600 lei 

                     Finanţat de: DGASPC Covasna 

8. Denumire curs: Expert achiziții publice  

Curs organizat de: S.C. HARRISON CONSULTING  

Durata curs: 5 zile  

Nr. participanţi:6.Inspectori ,consilieri juridici 

Preţ total: 5340 lei 

Finanţat de: DGASPC Covasna 

b.) În afara de cursurile organizate de DGASPC Covasna 51 de persoane au participat la 

un curs în domeniul incluziunii sociale, organizat in cadrul proiectului INFUSE, finanțat 

din fonduri externe nerambursabile. 

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

socială 

S-au eliberat 740 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 8 dosare de pensionare pentru angajaţi care îndeplinesc condiţiile de 

pensionare şi s-au depus la Casa de Pensii a judeţului Covasna. 

 

ALTE ACTIVITĂŢI PE LINIE ECONOMICĂ 

- Stabilirea costului anual pentru copii/tineri, costul mediu lunar de întreţinere 

pentru persoane adulte cu handicap, costul mediu lunar de întreţinere pentru 

persoane vârstnice, din centrele rezidenţiale şi a nivelului contribuţiei 

comunităţiilor locale la finanţarea lor. 

- Calcularea necesarul de buget pe fiecare subunitate şi tip de servicii pe baza HG 

23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. S-au 

urmărit, trimestrial, cheltuielile realizate de fiecare subunitate şi s-au sesizat 

depăşirile faţă de standardele de cost aprobate.  

- Fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget pe anul 2015, 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, rectificarea bugetului şi s-au 

transmis către Consiliul Judeţean Covasna,  pentru lucrări de reparaţii curente, 

investiţii, diverse sponzorizări şi proiecte. 
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- 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. 

- Întocmirea propunerii  de buget pentru anul 2016 

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

întocmirea referatului pentru componenţa comisiilor,  pregătirea şi asistenţa 

preşedinţiilor comisiilor de inventariere, urmărirea valorificării rezultatelor 

inventarierii.  

- Verificarea dosarului privind propunerile spre casare a obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe, care s-a predat la Consiliul Judetean spre aprobare, iar dupa 

aprobare propunere pentru componenţa comisiilor de casare, urmărirea casării lor; 

- Coordonarea lucrărilor privind închiderea exerciţiului financiar pe anul 2014, 

întocmirea Bilanţului contabil, Contului de rezultat patrimonial, Situaţia veniturilor 

şi cheltuielilor instituţiilor publice, anexelor, a Raportului privind bilanţul contabil 

pe anul 2014 şi pe fiecare trimestru din anul 2015.   

- 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 2014 şi a actelor 

adiţionale de prelungire la contractele încheiate pe anul 2015.  

- Coordonarea, urmărirea lucrărilor de investiţii, reparaţii curente la subunităţi. 

- Urmărirea realizării lucrărilor de investiţii din cadrul contractelor încheiate cu 

AJPIS Covasna . 

- Analiza costurilor pe servicii şi pe beneficiari pe anul 2014 şi pe fiecare trimestru 

din anul 2015.  

 

X. AUDIT INTERN 

 

Planul multianual pentru perioada 2012-2016, s-a realizat luând în calcul toate activitățile 

și unitățile existente din cadrul direcției și calculul riscurilor privind fundamentarea 

planului multianual. 

În plan anual sunt cuprinse misiuni de asigurare, respectiv, efectuarea unei misiuni ad-hoc 

de audit intern, ca sugestie și criteriu semnal, a conducatorului DGASPC Covasna, 

respectiv evenimente/incidente la nivel național în care sunt implicați copii aflați în 

sistemul de protecție specială. 

S-a actualizat planul anual pe anul 2015, din următoarele motive: 
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- elaborarea normelor proprii privind exercitarea auditului public intern în conformitate 

cu cerințele specifice cuprinse în HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale 

privind exercitarea activității de audit public intern; 

- efectuarea unei misiuni ad-hoc de audit intern, la solicitarea ANPDCA, privind 

evenimente/incidente la nivel național în care au fost  implicați copii aflați în sistemul de 

protecție specială; 

- auditorul intern a efectuat concediul legal și medical, aproape 3 luni de zile. 

În anul 2015 s-a realizat un număr de 2 misiuni de audit intern, iar ponderea acestor 

misiuni a fost de 100% de tip de conformitate.  

Misiunia de audit ad-hoc: 

 ”Auditarea activității personalului din serviciile rezidențiale de la nivelul DGASPC 

Covasna”, finalizat prin Raport audit public intern ad-hoc nr.18604/28.08.2015 

Misiunea de audit: 

 ”Auditarea activității Centrului de plasament nr.6 Olteni din cadrul DGASPC 

Covasna”, finalizat prin Raport audit public intern nr.1681/20.01.2016 

 

XI. CONCLUZII 

 

În anul 2015 nu au avut loc modificări semnificative din punct de vedere statistic. 

Încercând să ne conformăm nevoilor identificate ale beneficiarilor, am întreprins unele 

modificări în componența serviciilor: am deschis un nou modul la Centrul de Plasament 

”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc, am suspendat oferirea serviciilor într-unul din 

apartamentele aparținând Centrului de Sprijin pentru Tinerii peste 18 ani. Paleta 

serviciilor publice de protecția copilului nu s-a lărgit, încă funcționează în deficit față de 

structura aprobată, din cauză că nu s-a finalizat amenajarea imobilului care a găzduit 

Centrul Maternal.  

DGASPC Covasna este în continuarea afectată de lipsa personalului. Chiar dacă au avut 

loc o creștere salarială care ar fi putut face posturile mai atractive, 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 în specialitățile de: asistent social, psiholog, 

psihopedagog, kinetoterapeut etc.  

În ceea ce privește locurile disponibile atât în sistemul de protecție cât și în serviciile 

pentru adulți, se menține situația de saturație. Serviciile de protecție a persoanelor adulte 

sunt foarte puține în comparație cu nevoile posibililor beneficiari, iar în sistemul de 
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protecție a copilului în regim rezidențial sunt doar câteva locuri libere, de asemenea și 

reţeaua de asistenţă maternală a ajuns la maxima ei capacitate.  

Foarte multe probleme ar putea fi soluționate prin înființarea serviciilor primare la nivel 

local, care să asigure atât prevenția necesară împotriva instituționalizării, dar și evaluarea 

inițială  promptă a cazurilor. Un real sprijin în acest sens poate fi oferit în acest sens de 

către organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului 

Covasna.  

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.  

    

 

VASS Mária 

Director general 
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