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1. INTRODUCERE –context local privind activitatea DGASPC Bacău 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este o 

instituție publică de interes județean cu un rol social, a cărei misiune este aceea de a 

promova și garanta respectarea drepturilor copilului și a persoanelor în situație de 

vulnerabilitate socială, indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea 

propriei expertize, a resurselor bugetare alocate și implementarea politicilor și 

legislației în domeniu.  

În anul 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău a performat furnizând servicii sociale mai multor categorii de persoane 

vulnerabile și a acționat în direcția dezvoltării serviciilor destinate prevenirii separării 

copilului de familie, finalizării reformei sistemului de protecție de tip rezidențial a a 

copilului separat de familie, dar și implementării standardelor de calitate privind 

protecția specială a persoanelor adulte instituționalizate.  

Totodată, în anul 2017, DGASPC Bacău  a găzduit și organizat o serie 

importantă de vizite de lucru și evenimente care au avut ca resort atât  performanțele 

instituției în domeniul dezvoltării serviciilor sociale obținute în cei peste 20 de ani de 

activitate  cât și noile inițiative pilot aflate în implementare.  

Si pe parcursul acestui an, DGASPC Bacău s-a bucurat de recunoașterea 

eforturilor depuse de întreaga echipă și a rezultatelor înregistrate fiind premiată 

pentru al treilea an consecutiv cu “Premiul de excelență” în cadrul celei de-a XIII-a 

ediții a Galei Premiilor de Excelență în Administrație pentru Proeictul “Copiii au 

dreptul la familie” derulat în parteneriat cu Fundația SERA România. 
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2. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE PENTRU 

PROTECȚIA COPILULUI 

 

2.1. Protecția specializată a copilului separat  temporar sau definitv de părinți 

În anul 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău a asigurat protecție specializată prin serviciile de îngrijire de tip rezidențial și 

serviciile de tip familial unui număr de 1873 copii separați temporar sau definitiv 

de părinți (492 copii în servicii rezidențale1 și 1381copii în servicii de tip familial2). 

 

 
                                  Grafic nr.1 Evoluția numărului de copii în sistemul de protecție specială 

  

Comparativ cu anul 2016 se înregistrează o diminuare a numărului copiilor 

care au beneficiat de servicii de protecție specială cu 48 cazuri. Scăderea se reflectă 

atât în ceea ce privește numărul copiilor din sistem rezidențial cât și cel din sistemul 

familial. 

Menținerea echilibrului și a capacității de intervenție și gestionare a cazurilor 

nu a fost o misiune ușoară pentru specialiștii din cadrul DGASC Bacău dacă avem în 

vedere faptul că în anul 2017 s-au înregistrat aproximativ 489 sesizări confirmate 

privind situații de abuz/neglijare/violență asupra copilului/trafic/repatriere etc.(71% 

cazuri din mediul rural), în aproximativ 124 de cazuri fiind necesară preluarea în 

sistemul de protecție specială  în regim de urgență.  

În anul 2017 pentru un număr de 241 copii s-a instituit o măsură de protecție 

specială, iar pentru 193 copii/tineri a fost revocată măsura de protecție specială după 

cum urmează: 46 copii/tineri reintegrați in familie, 92 copii/tineri revocați prin efectul 

legii, 14 copii au fost preluați în sistemul ONG, 29 copii încredințați în vederea 

adopției și încuviințare, 3 decese, 2 instituiri de tutelă și 7 copii/tineri au fost 

transferați în alte județe. 

                                                           
1 15 Apartamente, 18 case de tip familal, 1 centru rezidențial, 1 Centru de primire în regim de urgență , 1 Adăpost 
pentru copiii străzii 
2 Asistenți maternali profesioniști, plasament la rude/familii/persoane  
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Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă își păstrează caracteristica din anii 

anteriori în ceea ce privește ponderea ridicată a beneficiarilor cu vârstă peste 10 ani, 

reprezentând aproximativ 59% din totalul beneficiarilor.  

 

 
                                                        Grafic nr.2 Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistemul de protecție specială  

Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap este în creștere 

comparativ cu anii anteriori, reprezentând aprox. 18% din totalul beneficiarilor din 

sistemul de protecție specială (374 de beneficiari încadrați într-un grad de handicap 

la 31.12.2017). 

 

 
                                           Grafic nr.3, Copii cu măsură de protecție specială încadrați în grad de handicap 
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Copii/tineri din sistemul de protecție care urmează o formă de învățământ 

Conform datelor analizate în anul 2017, în sistemul de învățământ erau 

înregistrați 1.307 copii din sistemul de protecție specială distribuiți astfel: 

- Preșcolari – 209 copii 

- Ciclul primar – 309 copii 

- Ciclul gimnazial – 405 copii 

- Ciclul profesional/liceal/postliceal – 326 copii/tineri 

- Universitar – 46 tineri 

 

 
                                                   Grafic nr.4, Copii/tineri din sistemul de protecție care urmează o formă de învățământ 

 

De asemenea 9 copii urmează Programul “A doua șansă”, iar 3 copii sunt 

școlarizați la domiciliu. 

Din totalul copiilor/tinerilor care urmează o formă de învățământ 1.176 (90%) 

sunt integrați în învățământul de masă, 119 (9%) în învățământul special, 9 (0,7%) în 

cadrul Programului “A doua șansă”  și 3 (0,2%) școlarizați la domiciliu. 

De asemenea un număr de 104 copii de vârstă școlară nu frecventează 

cursurile școlare. 

 

2.2 Protecția de tip rezidențial în sistemul public a copilului/tânărului în 

dificultate (centre de plasament, apartamente și case de tip familial) 

În anul 2017, DGASPC Bacău a asigurat protecție specializată prin serviciile 

de îngrijire de tip rezidențial unui număr de 492 copii/tineri aflați în dificultate. La 

31.12.2017 în subordinea DGASPC Bacau funcționau 5 servicii de îngrijire de tip 

rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 327 copii/tineri în dificultate. 
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                                       Grafic nr. 5, Situație comparativă copii/tineri instituționalizați în perioada 2015 – 2017 

 

Analiza datelor privind evoluția numărului de copii/tineri din sistemul rezidențial 

evidențiază un trend descendent comparativ cu anii anteriori, ajungând la 492 

copii/tineri în anul 2017 față de 528 copii/tineri înregistrați în anul 2015. În anul 2017 

au intrat în sistemul de protecție de tip rezidențial un număr de 115 copii/tineri și au 

ieșit un număr de 114 copii/tineri. Astfel, la data de 31.12.2017 în centrele 

rezidențiale destinate protecției copilulului erau instituționalizați 327 copii. În perioada 

2015 – 2017 au ieșit din sistemul de protecție un număr de 494 copii, cea mai mare 

pondere înregistrându-se în rândul copiilor care au părăsit sistemul de protecție prin 

efectul legii. 

 Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă se menține în continuare crescută 

în ceea ce privește ponderea ridicată a grupei de vârstă 14-17 ani și ≥18 ani, 

respectiv 208 copii/tineri, reprezentând 63% din totalul beneficiarilor din sistem 

rezidențial. 

 

An Nr. total 

Copii/tineri 

Nr. copii – grupa de vârstă (ani împliniți) 

< 1  1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 ≥18 ani 

2015 345 1 4 26 36 76 110 92 

2016 360 0 6 52 35 70 104 96 

2017 327 1 3 25 24 66 101 107 
                                                                             Tabel nr.1, Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidențial 
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Cei doi indicatori respectiv numărul de copii/tineri cu vârsta 14 – 17 ani și ≥ 18 

ani și numărul de copii/tineri încadrați în grad de handicap, dețin în continuare o 

pondere semnificativă, situație ce determină strategiii specifice de intervenție, în 

special asigurarea continuității serviciilor în trecerea de la sistemul de protecție a 

copilului la sistemul de protecție specială a persoanei cu dizabilități. 

 

Activități desfășurate în cadrul serviciile sociale specializate din cadrul 

DGASPC Bacău 

 
 

 

 

 
 

2.3 Protecția de tip rezidențial în regim de urgență 

Componentă a protecției de tip rezidential, protecția copilului în regim de urgență 

a înregistrat în anul 2017 următoarea evoluție: 

❖ Centrul de Primire în Regim de Urgență 

• 74 copii au beneficiat de servicii în cadrul Centrului de Primire în Regim de 

Urgență, distribuiți astfel: 23 cazuri din anul 2016 si 51 cazuri noi înregistrate pe 
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parcursul anului 2017: 49 copii cu Dispoziții de plasament în regim de urgență și 2 

copii cu Referate de gazduire.  

• Motivele care au stat la baza separării în regim de urgență a copiilor de familia 

natural/lărgită sunt determinate în principal de acțiuni de abuz fizic și neglijare asupra 

acestora. 

• 59 cazuri de copii cu măsură de protecție specială au fost soluționate astfel: 1 

copil a fost reintegrat în familia naturală; 12 copii au fost plasați în sistem rezidențial 

privat; 16 copii la AMP; 14 copii plasați în sistem rezidențial public; 2 copii în Centrul 

Maternal; 13 copii plasați la familii/persoane și 1 copil transferat în alte județe. 

 

❖ Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață 

Pe parcursul anului 2017, 80 de copii au beneficiat de serviciile Adăpostului de zi 

și de noapte pentru copiii străzii, din care 55 cazuri înregistrate în anul 2017, 25 

cazuri provin din anul 2016. La data de 31.12.2017 în cadrul Adăpostului erau 

înregistrați 30 de copii. 

• 49 cazuri au fost solutionate dupa cum urmeaza: 21 copii au fost reintegrati in 

familie; 3 copii plasați în sistem rezidențial public; 21 copii plasați în sistem familial; 2 

copii  în centrul maternal; 2 copii transferați în alte județe.  

Se constată astfel o creștere a numărului de copii ai străzii care au beneficiat de 

servicii în cadrului Adăpostului Morcoveață de la 69 copii înregistrați în anul 2016 la 

80 copii înregistrați în anul 2017, creșterea fiind de aproximativ 14%. 

Din analiza cifrelor, evidențiem faptul că, 106 de copii din CPRU și din 
Adăpost  au primit măsură de protecție specială fie în sistemul rezidențial, fie în  
sistemul familial, reprezentând 44% din totalul intrărilor în sistemul de protecție.  
 

2.4 Protecția de tip rezidențial în sistem privat a copilului/tânărului aflat în 

dificultate (centre de plasament, apartamente și case de tip familial) – furnizori 

privați de servicii sociale 

În anul 2017 în subordinea ONG-urilor de pe raza județului Bacău funcționau 

11 servicii de îngrijire de tip rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 

287 copii/tineri în dificultate. Pe parcursul anului 2017 au intrat în cadrul OPA un 

număr de 20 de copii/tineri și au încetat măsurile de protecție socială pentru un 

număr de 32 copii/tineri.   

 

2.5 Protecția de tip familial a copilului aflat în dificulate 

Protecția de tip familial a copilului aflat în dificultate este asigurată prin 

intermediul Serviciului de tip familial, Componentă a Centrului pentru Management 

de caz și Asistență maternală conform HCJ nr.194/30.10.2017 privind modificarea 

Statului de funcții și Organigramei DGASPC. 

La începutul anului 2017, în județul Bacău erau ocrotiți în sistem familial un număr 

de 1247 copii/tineri din care: 

• 658 la asistenți maternali profesioniști 

• 391 plasament până la gradul IV 
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• 161 plasament la familii/persoane 

• 37 tutelă 

La data de 31.12.2017 numărul copiilor/tinerilor ocrotiți în sistem familial la 

nivelul județului Bacău era de 1321. 

• 677 la asistenți maternali profesioniști 

• 406 plasament până la gradul IV  

• 206 plasament la familii/persoane 

• 32 tutela 

 

 
                                                                                    Grafic nr.6, Dinamica intrări – ieșiri în anul 2017 

 

La data de 31.12.2017 beneficiau de o formă de protecție de tip familial un număr de 

1321 copii, conform datelor înscrise în tabelul următor: 

Măsura protecţie 

Nr. copii 31.12.2015 Nr. copii 31.12.2016 Nr. copii 31.12.2017 

Total 
din 

care 

Hot. 
CPC/ 

Sentinţă 

Regim 
urgenţă 

Total, 
din care: 

Hot. 
CPC/ 

Sentinţă 

Regim 
urgenţă 

Total, 
din care: 

Hot. 
CPC/ 

Sentinţă 

Regim 
urgenţă 

Plasament la rude 
pană la gr. IV 

381 350 31 391 337 54 406 365 41 

Plasament la alte 
familii sau persoane 

113 92 21 161 120 41 206 163 43 

Plasament la asistent 
maternal 

634 539 95 658 516 142 677 551 126 

Tutela 45 45 0 37 37 0 32 32 0 

TOTAL 1173 1026 147 1247 1010 237 1321 1.111 210 
                                            Tabel nr.2, Dinamica numărului de copii ocrotiți prin măsuri de protecție special de tip familial 
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părăsit sistemul de protecție prin efectul legii, 24 copii au fost încredințați în vederea 

adopției, 42 copii-alte situații( corecțiilor făcute în baza de date). 

 

 
                                             Grafic nr.7, Situație comparativă copii în servicii de tip familial în perioada 2015 – 2017 

 

Din analiza graficului anterior se constată următoarele: 

• Creșterea numărului de copii care beneficiază de o măsură de protecție de tip 

familial, de la 1173 copii/tineri înregistrați în anul 2015 la 1321 copii/tineri înregistrați în 

anul 2017, creșterea fiind de 11%, în cifre absolute fiind vorba de 148 copii/tineri care au 

primit măsură de protecție 11ictim11 de tip familial; 

• Comparativ cu anul 2015 se înregistrează o creștere atât a numărului de copii aflați 

în plasament la AMP cât și la rude până la gradul IV dar și la familii/persoane. 

În acest context, la nivelul populației de copii din sistemul de protecție în anul 2017 

din totalul de 1321 copii plasați în servicii de tip familial, 51% sunt în plasament la AMP, 

16% la familii/persoane, în timp ce ponderea celor aflați în plasament la rude este de 31%. 

Rețeaua de asistență 11ictim1111 

În ceea ce privește rețeaua de asistență 11 ictim 11 11  aceasta înregistra la 

31.12.2017 un număr de 386 asistenți maternali profesioniști la domiciliul cărora 

beneficiau de măsură de protecție 11ictim11 un număr de 677 copii, din care 145 erau 

încadrați în grad de handicap. Comparativ cu anul 2015, în anul 2017 se înregistrează o 

diminuare a numărului de AMP cu aproximativ 2%, numărul copiilor plasați la AMP 

înregistrând o creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului 2015. Totodată numărul 

copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali profesioniști a înregistrat în perioada 

2015 – 2017 o creștere. Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor plasați la AMP indică o 

pondere crescută a copiilor de vârstă școlară în procent de peste 80%. 
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                                                        Grafic nr.8, Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor aflați la AMP 

 

2.6 Adopția 

În anul 2017, 32 de copii din sistemul  județean de protecție a copilului și 12 
copii din alte județe au primit șansa de a crește într-o familie. Acestora li se adaugă 
23 de copii instituționalizați care au devenit liberi la adopție.  

 

  Anul  
 

2015 2016 2017 

Deschidere procedură adopţie internă 
(copii liberi la adopţie) 

32 44 23 

Familii atestate 50 46 56 

Familii pe lista de aşteptare 46 56 72 

Adopţii finalizate 22 24 37 

Încredinţări în vederea adopţiei 26 19 33 

Copii dezinstituţionalizaţi 48 43 32 

Adopţii în monitorizare 44 68 79 

                                                                                             Tabel nr.3, Evoluția indicatorilor privind adopția 

În anul 2017 au fost depuse pe rol în instanță cu propunere de deschidere 

adopții un numar de 109 cazuri/ dosare, din care 90 de cazuri depuse în anul 2017,  

18 cazuri rămase din semestrul II 2016 și 1 caz redepus pe rol. Din totalul dosarelor 

depuse, 23 de cazuri- copii au devenit liberi la adopție în perioada raportată, 19 

cazuri sunt în pronunțare, 59 cazuri pe rolul Tribunalului Bacau cu propunerea de 

deschidere procedură adopție, 7 cazuri suspendate și 1 caz respins. 
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La 31 decembrie 2017, un numar de 113 copii au prevăzut în PIP-uri adopția 

națională, din care 94 sunt cazuri noi si 19 cazuri ramase în lucru din anul 2016. 

Principalii indicatori privind adopția au înregistrat o creștere în anul 2017 față 

de anii anteriori, după cum urmează: 37 adopții finalizate, 33 încredințări în vedere 

adopției, 32 copii dezinstituționalizați, 56 familii atestate.  

 

2.7 Prevenirea separării copilului de familie 

Pe această componentă, anul 2017 a însemnat continuarea a eforturilor 

echipei DGASPC Bacău în direcția prevenirii separării copiilor de familie și a 

stopării/diminuării intrărilor în sistemul de protecție specială, respectiv implementarea 

intervențiilor demarate în anii anteriori:  

- Proiectul ” Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul 

comunității”; 

- Proiectul ” Copiii au dreptul la familie”  implementat în parteneriat cu SERA 

România; 

- Proiectul ”Prevenirea sarcinii nedorite în județul Bacău” implementat în parteneriat 

cu SERA România; 

-  Parteneriat DGASPC Bacău cu Fundația Hope and Homes for Children România; 

Astfel, aproximativ 361 copii din 103 familii au beneficiat în parteneriatului cu 

Fundația SERA România și Fundația Hope and Homes for Children, de un pachet de 

servicii (consiliere, sprijin material, educație, facilitarea accesului la servicii medicale, 

educare pentru îngrijirea copilului și igienizarea spațiului de locuit, etc) urmărind 

eliminarea factorilor de risc pentru menținerea sau reintegrarea copilului în familie. 
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De asemenea, au fost furnizate un număr de 85.422 de servicii de informare, 

consiliere, educație, referire către alte instituții, servicii de acompaniere în cadrul 

celor 38 de microgranturi implementate de autoritățile publice locale incluse în 

proiectul ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”.  

 

  
 

 

Locuință familie beneficiară proiect înainte 

de intervenție 

Locuință familie beneficiară proiect 

postintervenție  

Furnizare de servicii la domiciliul familiei  
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Modulul Maternal 

Pe parcursul anului 2017 prin intermediul Modulului Maternal s-au furnizat 

servicii specializate de prevenire a separării  nou-născutului, respectiv sugarului de 

mamă, unui număr de 23 mame în dificultate cu 34 copii. Din cele 23 de cazuri, 16 

au fost admise în anul 2017, iar 7 cazuri provin din anul 2016. Durata medie de 

rezidenţă a fost de 6 luni.  

 Totodată s-au aflat în monitorizare 15 cazuri.  

  Pe parcursul anului au părasit Modulul Maternal un număr de 29 copii astfel: 

- 19 copii și mamele acestora  au fost reintegrați în familie; 

- pentru 8 copii a fost necesară  instituirea unei măsuri de protecție specială; 

- 2 copii au fost internati in Secția Clinică Neonatologie Bacău; 

2.9 Prevenirea și protecția victimelor violenței în familie  
În anul 2017 s-au oferit servicii de găzduire, acompaniere, asistență de 

specialitate, consiliere psihologică, socială și juridică  unui număr de 27 victime ale 

violenței domestice (femei) și copiilor acestora (51). Din totalul de 27 mame, 21 au 

părăsit centrul la finalul perioadei de intervenție.   

Specialiștii din cadrul Compartimentului pentru prevenire și combatere a 

violenței domestice au gestionat în anul 2017 un număr de 54 cazuri de violență în 

Activități de consiliere și educație  
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familie (victime femei), mai puțin cu 24 de cazuri față de anul 2016. Beneficiari au 

fost și 117 de copii, victime colaterale în situațiile de violență în familie.  

Riscul de violență în familie este egal distribuit în mediul urban și rural, între 

categoriile de vârstă, nivelurile educaționale și grupurile ocupaționale. Se constată o 

scădere semnificativă a cazuisticii comparativ cu anul 2015 când au fost gestionate 

nu mai puţin de 165 cazuri de violenţă în familie. 

Servicii asigurate  victimelor violenței în familie și copiilor  acestora:  

- Consiliere primară – 54 cazuri; 

- Consiliere socială– 53 cazuri;  

- Consiliere psihologică – 34 cazuri;  

- Consiliere juridică – 48 cazuri;  

- Mediere – 28 cazuri; 

- Reprezentare în instanță – 11 cazuri;  

- Asistență medicaă și îngrijire – 2 cazuri;  

- Expertizare medico-legal – 3 cazuri;  

- Instituire măsură de protecție Modul  ARTEMIS – 24 femei victim ale violenței 

în familie șii pentru copiii acestora(46 copii);   

- Instituire măsură de protecție special copii- 8 cazuri;  

- Solicitare ordine de protecție – 6 ordine de protecție pentru victime și copiii 

acestora;  

Totodată au fost furnizate servicii și unui număr de 54 agresori, după cum 

urmează:  

- Consiliere psihologică – 11 cazuri ;  

- Consiliere pentru reinserție socială și ocupațională- 34 cazuri;  

- Consiliere juridică- 34 cazuri;  

- Consiliere și mediere familială- 28 cazuri;  

- Facilitare acces tratamente – 2 cazuri 

În perioada raportată Compartimentul pentru prevenire și combatere a 

violentei domestice a derulat în parteneriat cu instituții de învățământ o serie de 

activități de informare privind fenomenul de bullying, abuzul și impactul mediului on-

line asupra dezvoltării psiho-emoționale a copilului/adolescentului.  Au fost informați 

681 de elevi din instituții de învățământ din mediul urban și rural din județul Bacău.  

 

2.10 Evaluarea și recuperarea copilului cu dizabilități 

 La data de 31.12.2017 în evidența DGASPC Bacău erau înregistrați 1962 

copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap. În perioada raportată au primit 

certificate de încadrare în grad de handicap un număr de 242 copii, cazuri noi și au 

fost reevaluate 1720 cazuri copii. Se constată o creștere cu 33% a certificatelor de 

încadrare în grad de handicap, cazuri noi, de la 162 cazuri înregistrate în anul 2016 

la 242 cazuri noi în anul 2017.   
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                             Grafic nr.9, Evoluția numărului copiilor încadrați în grad de handicap și distribuția pe grade de handicap 

 

 
                                    Grafic nr.10 Distribuția pe tipuri de handicap la 31.12.2017 

 

Aproximativ 80% dintre copiii cu dizabilități se află în familie, în comunitățile 

județului Bacău, pentru fiecare dintre acești copii fiind necesare fie servicii de sprijin, 

fie servicii de recuperare/terapie de sprijin/curriculum adaptat etc. 

Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilor acestora 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a furnizat 

pe parcursul anului 2017servicii specializate (recuperare, terapie pentru copil și 

familie, grupuri de suport) pentru 535 copii cu dizabilități (aproximativ 30% din 

numărul total de copii cu dizabilități), în ușoară scădere cu 13 cazuri comparativ 

cu aceeași perioadă a anului 2016. 
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Grafic nr.11 Servicii de recuperare furnizate de DGASPC Bacău 

 
Numărul total al copiilor cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare 

furnizate de către DGASPC  nu a  înregistrat  diferențe majore față de anul 2015. 
Analizând fiecare serviciu în parte, este evidentă creșterea numărului de copii 
beneficiari ai serviciilor furnizate de Compartimentul TSA.  
 

Unitate mobilă de intervenție la domiciliu 
În perioada raportată echipele mobile au furnizat servicii unui număr de 98 

copii cu dizabilități aflați în îngrijirea familiei natural/lărgite. La data de 31.12.2017 în 

baza de date a Unității mobile de intervenție la domiciliu erau înregistrați 89 copii. 

Cele 3 echipe mobile au intervenit în 84 de comunități din județul Bacău, după cum 

urmează: 

-Echipa Comăneşti –23 comunități și 44 copii: Agăș, Ardeoani, Asău, Bogdănești, 
Brusturoasa, Buciumi,  Cașin, Dărmănești, Dofteana,Ghimeș-Făget, Măgirești, 
Mănăstirea Cașin, oituz, Palanca, Părgărești, Pârjol, Poduri, Scorțeni, Slănic 
Moldova, Solonț, Tg. Trotuș, Zemeș. 
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 Echipa Podu Turcului – 30 comunități și 33 copii Buhoci, Coloneşti, 
Corbasca, Filipeni, Letea Veche, Lipova, Motoşeni, Negri, Stănişeşti, Gioseni, 
Plopana, Dămienești, Dealu Morii,Găiceana, Prăjești, Glăvănești, Roșiori, Oncești, 
Vultureni, Izvorul Berheciului, Secuieni, Horgești, Odobești, Pâncești, Parincea, Podu 
Turcului, Răchitoasa, Tamași, Traian, Tătărăști, Ungureni. 
 

- Echipa Oneşti -31comunități și 21 copii :Săucești, Berzunți,  Cleja, Racova, 
Berești-Bistrița, Luizi Călugăra, Sascut, Bârsănești, Helegiu, Orbeni, Gârleni, 
Blăgești, Filipești, Gura văii, Stefan cel Mare, Căiuți, Sănduleni, Răcăciuni, Livezi, 
Berești- Tazlău, Urechești, Coțofănești, Sarata, Hemeiuși, Mărgineni, Nicolae 
Bălcescu, Faraoani, Strugari, Parava, măgura, Valea Seaca. 
 
 

Intervenții terapeutice 
 

 
 

Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități 

 În anul 2017 un număr de 327 copii/tineri și părinții acestora au beneficiat de 
servicii de îngrijire de zi, terapie educațională, abilitare/reabilitare, recreere, 
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață, orientare școlară și 
profesională, educare pentru părinți sau reprezentanții legali prin intermediul celor 
două centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități din structura CSS Ghiocelul 
Bacău (171 copii) și CSS Alexandra Onești (156 copii). Numărul copiilor care au 
beneficiat de servicii de recuperare în anul 2017 comparativ cu aceeași perioadă a 
anului 2015 se menține constant. 

Compartimentul de consiliere pentru persoanele cu tulburări de spectru autist 

Pe parcursul anului 2017,110 copii și părinții/reprezentanții legali ai acestora 

au beneficiat de serviciile oferite în cadrul Compartimentului TSA.Comparativ cu anul 

2015, în anul 2017 se constată o creștere cu 32% a numărului de copii  beneficiary 

de servicii. 
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2.11 Servicii non-rezidențiale asigurate copiilor în situații de risc       

Pe parcursul anului 2017 pe această componentă au fost instrumentate 8893 

sesizări privind copii aflați în situații de risc, din care s-au confirmat 804 cazuri. 

Analizând tipologia cazurilor instrumentate, cele mai frecvente situații 

investigate/evaluate și care au necesitat intervenție au fost cele de neglijare a 

copilului – 359 cazuri, cazuri sesizate și gestionate  în special de Centrul pentru 

Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în 

unitățile sanitare –Telefonul Copilului ”983”.  

 

Tipologie Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

 
Abuz/neglijare/exploatare/alte 
situații 

843 845 598 

Copiii străzii 24 21 35 

Copii aflați pe teritoriul altor 
state 

32 30 38 

Copii aflați pe teritoriul altor 
state victime ale exploatării în 
străinătate 

2 0 2 

Copii întorși de la 
vamă/repatriate  

1 1 1 

Trafic intern de copii  4 10 13 

 Copii care au săvârșit o 
faptă penală și nu răspund 
penal  

  67  

Copii victim ale 
neînțelegerilor dintre membrii 
familiei și violență domestic  

  81 

Adolescenți cu tulburări de 
comportament 

  40  

Alte situații    14 

Total 906 907 889 
                                        Tabel nr.4, Situatie comparative evolutia tipologiei copiilor in situatii de risc 

 

Analiza datelor după mediul de proveniență indică o pondere crescută a 

cazuisticii în mediul rural, în procent de 41% în ceea ce privește cazurile de neglijare, 

iar cea mai afectată grupă de vârstă este cea cuprinsă în intervalul 3-6 ani cu o 

pondere de 23%.  

Pe parcursul anului 2017, remarcăm o creștere a numărului de copii aflați pe 

teritoriul altor state, a numărului de copii ai străzii  și a numărului de copii victime ale 

traficului de persoane. De asemenea, în perioada raportată a fost gestionat un număr 

semnificativ de cazuri (67 cazuri ) din categoria ”copii care au săvârșit o faptă penală 

și nu răspund penal”.   

                                                           
3 Cazuri gestionate de Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în 

unitățile sanitare –Telefonul Copilului ”983, Compartimentul de consiliere și sprijin pentru părinți,  
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În anul 2017 s-a îmbunătățit  activitatea de ”lucru stradal”  fiind realizate 27 de 

deplasări în zonele municipiului Bacău cunoscute ca areal de activitate intensă în 

ceea ce privește cerșetoria. Ca urmare a acestor deplasări au fost identificați 14 copii 

care au  beneficiat împreună cu familia, de un pachet de servicii de evaluare, 

consiliere socială, juridică și psihologică furnizat prin Compartimentul de coordonare 

și informare pentru copilul străzii. În scopul eficientizării intervențiilor pe componenta 

de prevenire și combatere a actelor de cerșetorie, în anul 2017 s-a semnat ”Planul de 

colaborare pentru prevenirea și combaterea actelor de cerșetorie pe raza 

municipiului Bacău”  de către 6 instituții, respectiv: Inspectoratul de Poliție Județean 

Bacău, Inspectoratul de jandarmi Județean Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă 

Bacău, DAS Bacău, Poliția Locală a Municipiului Bacău și Arhiepiscopia Romanului 

și Bacăului –Protopopiatul Bacău.  

Prin alternativele non-rezidențiale din cadrul Complexului de servicii sociale 

pentru intervenție în situații de urgență în domeniul protecției copilului s-au organizat 

33 de acțiuni de informare și conștientizare a comunității privind delincvența juvenilă 

și copiii victimă a traficului de persoane, copiii neînsoțiți pe teritoriul altui stat, etc.  

 

Activitatea Echipei intersectoriale locale (EIL)4 

- Analiza situației de criză apărută în rândul copiilor și adolescenților din județul 

Bacău prin jocul „Balena Albastră” și stabilirea unei proceduri simplificate de lucru 

privind instrumentarea cazurilor de copii aflați în pericol de exploatare în  mediul on-

line;  

- Conceperea și difuzarea în spațiul online și direct catre comunitate a campaniei 

”Tu știi ce face copilul tău în mediul online?” 

- Acțiuni de informare și conștientizare a copiilor din școli și licee din județ privind 

problematica traficului de persoane și consecințele acestuia;  

- Acțiuni de informare și conștientizare a funcționarilor din cadrul SPCLEP Moinești 

și Tg.Ocna; 

2.12 Servicii de asistență și sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu 

dizabilități sau cerințe educative speciale 

Pe parcursul anului 2017 un număr de 94 tineri au beneficiat de servicii de 

asistență și sprijin în procesul integrării socio-profesionale și dobândirii abilităților 

necesare unei vieți independente, din care 52 sunt absolvenți ai promoției 2017. 

Activitatea specialiștilor în relație cu tinerii în dificultate presupune: evaluare, 

consiliere și orientare în scopul fixării de obiective realiste, pe termen mediu și scurt 

în conformitate cu capacitatea personal, starea sănătății, nivelul studiilor, sprijin 

pentru identificarea, accesarea, ocupareași păstrarea locurilor de muncă și a 

                                                           
4 EIL a fost re-înființată prin HCJ nr.86/30.06.2015 cu scopul de a asigura un mecansim intersectorial  de 
cooperare eficient în domeniul prevenirii și combarerii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a 
traficului de copii și a violenței în familie.  
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oportunităților locative (spații decazare oferite de angajatorii economici, fie susținute 

financiar de către ONG-urile locale și naționale partenere), monitorizare post-

integrare, etc. 

 

Indicatori 
 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Nr. total beneficiari 
 

163 tineri 135 tineri 94 tineri 

Nr. tineri integrați 
profesional (loc de 
muncă) 

25 tineri 33 tineri 38 tineri 

Nr. tineri care au 
fost sprijiniți pentru 
obținerea unei 
locuințe 

23 tineri 20 tineri 11 tineri 

Nr. tineri care au 
accesat un curs de 
calificare/recalificare 

100 tineri 72 tineri - 

Nr. tineri aflați în 
proces de 
monitorizare post-
integratorie 

33 tineri 33 tineri 38 tineri 

                                                                              Tabel nr.5, Indicatori servicii pentru tineri în perioada 2015-2017 

 

În anul 2017 un număr de 13 tineri au beneficiat de sprijin financiar și material 

oferit de către Fundația HHC România, facilitându-se astfel procesul de tranziție 

către viața independentă, integrarea pe piața muncii și continuarea studiilor.  

Se înregistrează dificultăți în ceea ce privește integrarea socio-profesională a 

tinerilor din cauza slabei pregătiri a tinerilor în specializările dobândite, a lipsei 

locurilor de muncă dar și a incapacității tinerilor de a-și menține locul de muncă.  

 

2.13. Activitatea Secretariatului  Comisiei pentru Protecția Copilului 

În anul 2017, Comisia pentru Protecția Copilului Bacău a analizat un număr de 

2104 dosare de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și a adoptat 419  

hotărâri(50 hotărâri pentru cazurile noi care au necesitat instituirea unei măsuri de 

protecție, 73 hotarâri de menținere a măsurii de plasament până la finalizarea 

studiilor sau până la integrarea socio-profesională, 65 hotărâri de încetare a măsurii 

de plasament prin efectul legii, 59 hotărâre de atestare AMP, 129 hotărâri de 

reatestare AMP, 3 hotărâri de încetare a atestatului de asistent maternal profesionist.  
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3. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE PENTRU 
PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE ÎN DIFICULTATE 

 
3.1 Protecția de tip rezidențial a persoanelor adulte (persoane cu dizabilități și 
persoane vârstnice) 

 La data de 31.12.2017, în subordinea DGASPC Bacău funcționau 12 

centre de protecție specială din care 11 sunt destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități și 1 centru destinat persoanelor vârstnice în cadrul cărora pe 

parcursul anului 2017 s-au acordat servicii unui număr de 905 persoane adulte 

în dificultate (cu și fără dizabilități), mai puțin cu 13 cazuri față de anul 2016. În 

vederea admiterii în centrele rezidențiale în anul 2017 au fost analizate 60 

solicitări de instituționalizare (34 în asteptare din anul 2016 si 26 cereri noi 

primite în anul 2017), 24 dintre acestea au primit aviz favorabil și 21 cereri au 

fost respinse. 

În anul 2017 au intrat în sistemul de protecție specială un număr de 29 

persoane cu dizabilități din familie din care 3 cazuri în regim de urgență. Din 

cele 29 persoane intrate în sistem din familie 18 sunt încadrate în grad de 

handicap, iar 11 nu au certificat de persoană cu handicap, fiind persoane 

vârstnice. În funcție de tipologia handicapului predomină handicapul mintal 

urmat îndeaproape de handicapul psihic și fizic. Datele analizate ilustrează 

faptul că solicitările din partea familiei diferă ca pondere în total intrări din 

sistemul de protecție de la 73% în localitățile din mediul rural și de 27% pentru 

localitățile din mediul urban. De altfel, dinamica numărului persoanelor 

instituționalizate este influențată în mod principal de intrările din familie, în 

contextul menținerii deficitului de servicii sociale comunitare. Datele analizate 

reflectă faptul că în anul 2017 au ieșit din sistemul de protecție un număr de 

53 beneficiari prin: 

- 7 persoane au fost reintegrate în familia naturală, ceea ce reprezintă 13% din 

totalul persoanelor care au ieșit din sistemul de protecție; 

- 46 persoane au decedat, reprezentând 87% din totalul persoanelor care au 

ieșit din sistemul de protecție; 
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                                                        Grafic nr.12,,Dinamica numărului persoanelor instituționalizate în anul 2017 

 

La data de 31.12.2017 în sistemul de protecție de tip rezidențial a persoanelor 

adulte erau instituționalizate 853 persoane, în ușoară scădere cu 3% comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2015. De altfel, în perioada 2015 – 2017 se menține un 

trend descendent în ceea ce privește ponderea persoanelor instituționalizate. 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului Nr. 
beneficiari 
31.12.2015 

Nr. 
beneficiari 
31.12.2016 

Nr. 
beneficiari 
31.12.2017 

1. C.I.T.O. Miorita Parincea 36 36 36 

2 C.R.R.P.H. Ungureni 89 82 64 

3. C.R.R.N. Răcăciuni 233 231 229 

4. C.R.R.N. Dărmănești 76 76 77 

5. C.I.A.P.V. Răchitoasa 78 80 76 

6. C.I.A.P.D. Comănești 44 48 44 

7. C.R.R.P.H. Comănești 114 111 133 

8. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna 46 47 44 

9. C.R.R.P.D. Tg. Ocna 49 48 41 

10. C.R.R.RP.D. Condorul Bacău 50 49 47 

11. C.S.C.P.H.N. Filipești 23 24 23 

12. C.R.R.N. Pietricica Comănești 47 45 39 

TOTAL 885 877 853 
                Tabel nr.6, Dinamica persoane institutionalizate cu certificat, fara certificat de incadrare in grad de handicap, an 2017 

În ceea ce privește distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă și sexe în anul 

2017 cea mai mare pondere înregistrată în rândul beneficiarilor din centrele 

rezidențiale o dețin femeile încadrate în grupa de vârstă 45 – 49 de ani. Structura pe 

sexe indică o pondere a populației masculine de 45% și o pondere a populației 

feminine de 55% în totalul populației din centre. 
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                                     Grafic nr.13, Distribuția beneficiarilor din centre pe grupe de vârstă și sexe 

 

În funcție de tipul de centru se înregistrează următoarea distribuție a 

beneficiarilor: 

 
                                                                              Grafic nr.14, Distribuția beneficiarilor în funcție de tipul de centru 

 

 Din totalul de 853 persoane instituționalizate, 773 sunt persoane adulte 

încadrate într-un grad de handicap și 80 persoane nu au certificat de persoană cu 

handicap, după cum reiese din tabelul următor: 

 

Nr. 
crt. 

CENTRUL 
CU CERTIFICAT 
DE HANDICAP 

FĂRĂ 
CERTIFICAT 

DE HANDICAP 
TOTAL 

1 C.I.T.O. Miorita Parincea 36 0 36 

2 C.R.R.P.H. Ungureni 64 0 64 

3 C.R.R.N. Răcăciuni 202 27 229 

4 C.R.R.N. Dărmănești 73 4 77 

5 C.I.A.P.V. Răchitoasa 32 44 76 

6 C.I.A.P.D. Comănești 44 0 44 
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7 C.R.R.P.H. Comănești 128 5 133 

8 C.I.A.P.D. Tg. Ocna 44 0 44 

9 C.R.R.P.D. Tg. Ocna 41 0 41 

10 C.R.R.RP.D. Condorul Bacău 47 0 47 

11 C.S.C.P.H.N. Filipești 23 0 23 

12 C.R.R.N. Pietricica Comănești 39 0 39 

TOTAL 773 80 853 
Tabel nr.7, Distribuția persoane instituționalizate cu certificat și fără certificat de încadrare în grad de handicap, 31.12.2017 

 

În ceea ce privește distribuția beneficiarilor după județul de proveniență la 

31.12.2017 din totalul de 853 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate cea mai 

mare pondere o dețin cele cu domiciliul în județul Bacău, respectiv 712 persoane, în 

timp ce numărul persoanelor cu domiciliul în alte județe este de 141. 

 

 
                                                                      Grafic nr.15, Distributia beneficiarilor dupa judetul de provenienta 

 

În cadrul centrelor de protecție specială pentru persoane adulte cu dizabilități 

un număr de 4 benefciari din cadrul CRRN Răcăciuni au potențial de reintegrare în 

familie. Totodată au fost identificați 13 beneficiari care prezintă potențial de angajare 

asistată (10 din cadrul CRRN Răcăciuni și 3 din cadrul CRRPD Tg. Ocna). 

  Tipologia serviciilor furnizate în cadrul centrelor rezidentiale pentru 

persoane adulte 

  Serviciile furnizate în centrele de protecție specială a persoanelor cu 

dizabilități se axează pe nevoile beneficiarilor și contribuie în egală măsură la 

creșterea calității vieții acestora. Pe parcursul anului 2017 beneficiarilor din cadrul 

centrelor rezidențiale le-au fost furnizate următoarele tipuri de servicii: 

• Servicii de asistență medicală – peste 600 de beneficiari; 

• Servicii de asistență socială – 332 beneficiari; 

• Kinetoterapie – 177 beneficiari; 

• Terapie ocupațională/ergoterapie – 354 beneficiari; 
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• Consiliere psihologică – 298 beneficiari; 

• Servicii de integrare/reintegrare în comunitate – 120 beneficiari; 

• Consiliere/Orientare profesională – 14 beneficiari. 

   Analiza datelor reflectă o pondere crescută a serviciilor de ergoterapie 

/terapie ocupațională. De altfel serviciile de terapie ocupațională au ca scop 

creșterea încrederii în sine, creșterea independenței în activitatea beneficiarului, 

reintegrarea în mediul social, familial și profesional. 

 

Activități de socializare și terapie în centrele de protecție specială 

 

 

 
 
3.2 Promovarea imaginii persoanei cu dizabilități 

Scopul acestor evenimente este motivarea și stimularea persoanei cu 

dizabilități prin  valorificarea produselor activităţii de terapie ocupaţională cât și pentru 

a atrage atenţia opiniei publice asupra problematicii persoanei cu dizabilitati cât și  
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cooptarea  pe viitor a comunității locale prin implicarea în diverse activitati de 

voluntariat. 

✓ Expoziția cu vânzare „CEL MAI FRUMOS OU DE PAȘTE” – ediția a X-a 

eveniment organizat în data de 12.04.2016 în piațeta Piața Tricolorului ce a constat 

într-o expoziție cu vânzare de produse confecționate de persoanele cu dizabilități 

instituționalizate și neinstituționalizate, beneficiare ale serviciilor sociale din sectorul 

public și privat (17 centre de protecție specială copii și adulți din cadrul DGASPC 

Bacău și 13 ONG-uri). 

 

 
 

 

✓ Jocurile Naționale Special Olympics 2017 JNSO - activitatea s-a derulat în 

perioada 02-05 mai 2017 la Baia Mare în parteneriat cu HHC România. Astfel, 4 

beneficiari din cadrul C.R.R.P.H. Ungureni au participat la probele sportive de 

Atletism și BOCCE pe echipe unde au obținut următoarele rezultate: 2 medalii de 

aur, 1 medalie de argint și 1 medalie de bronz la Proba de Atletism și 1 medalie de 

aur la proba de BOCCE pe echipe. 
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✓ Ziua Internațională a persoanelor vârstnice 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bacău a organizat  

în data de 6 octombrie, alături de partenerul său constant - Primăria Orașului Tîrgu 

Ocna, cea de a-V-a ediție a celor două concursuri intitulate “PLĂCINTELE 

BUNICILOR”  respectiv  “BICICLETA, PRIETENA VÂRSTEI a–III-a” . 

În acest an, la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai “ Uniunii Generale 

a Pensionarilor” din județul Bacău, care au susținând un moment artistic. Participarea 

le-a fost rasplătită de către organizatori cu premii și diplome. Premiile pentru efortul 

participanţilor au fost acordate de un juriu, format din reprezentanți ai autorităților, 

organizatorilor, ai vârstnicilor și ai societății civile. 
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✓ Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități  

În data de 3 Decembrie, se celebrează Ziua Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi, cunoscută la nivel mondial drept un prilej de reafirmare a valorilor și 

drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități. 

D.G.A.S.P.C. Bacău în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău și sprijinul 

Consiliului Județean Bacău organizează un cumul de evenimente/ manifestări 

culturale care au ca obiectiv promovarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă 

persoanele cu dizabilități, cât şi sensibilizarea comunității, a opiniei publice, cu privire 

la integrarea persoanelor cu dizabilități în viața socială, culturală, economică, politică, 

precum şi diminuarea fenomenului discriminatoriu și de excluziune pe toate palierele 

societăţii. 

Seria de manifestări a debutat în data de 3.12.2017, când D.G.A.S.P.C. 

Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău a oferit persoanelor cu 

dizabilităţi două spectacole gratuite laTeatrul Municipal ”Bacovia”.  

De asemenea în toate centrele rezidențiale pentru adulți și copii cu dizabilitărți 

s-a sărbătorit această zi prin organizarea de mese festive și evenimente deosebite,  

 

 
   

✓ Eveniment “Idilla Primăverii”, Ediția a II-a 

 Evenimentul s-a desfășurat la Sighișoara și a reunit salariați și beneficiari din 

trei centre ale DGASPC Bacău (CRRN Dărmănești, CRRN Răcăciuni, CRRPD Tg. 

Ocna). Evenimentul a constat în organizarea unei expoziții de artă, realizată în 

tehnica cărbunelui pe carton și tehnica desenului în tempera pe carton ale 

beneficiarului V.M. din cadrul CRRN Dărmănești.  
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✓ Festivalul Național Concurs de teatru D-ale lui Caragiale, Ediția a II-a.  

 Evenimentul organizat de DGASPC Prahova s-a desfășurat la Ploiești în 

perioada 12 - 15 iunie 2017. La acest eveniment au participat beneficiari din centrele 

de protecție specială pentru persoane adulte  (Trupa de teatru ZUZU constituită din 7 

beneficiari din cadrul CRRPH Ungureni și beneficiari din CRRN Dărmănești, sub 

egida Teatrul Gâșteni-trupa reprezentativă a DGASPC Bacău). 

 

✓ Eveniment “Și totuși sunt ca voi”, Ediția I derulat în 2 etape: Vernisajul 

expoziției “Vizionarele reverii” și Piesa de teatru Telegramele lu Caragiale. 

- Vernisajul “Vizionarele reverii” a avut loc la Galeriile de artă “Geneza” din Moinești 

și a constat în organizarea unei expoziții de lucrări în tehnica cărbunelui pe carton și 

a desenului în tempera pe carton ale unui beneficiar din cadrul CRRN Dărmănești. 

- Piesa de teatru intitulată „Telegramele lu Caragiale” care s-a desfășurat la Centrul 

Cultural Lira din Moinești a reunit sub egida “Teatrul Gâșteni” beneficiari din centrele 

de adulți din subordinea DGASPC Bacău. 

Evenimentul „Și totuși sunt ca voi” a reunit peste 20 beneficiari din centrele 

pentru persoane adulte cu dizabilități (CRRN Dărmănești, CRRN Răcăciuni, CITO 

Miorița Parincea, CRRN Pietricica Comănești, CRRPH Comănești și CIAPD Tg. 

Ocna) 

✓ Europe Affiche – activitate organizată de CRRN Gherla la care au participat 4 

beneficiari din cadrul CSCPHN Filipești în perioada10-12 aprilie 2017 la Cluj Napoca. 

Concursul a constat în realizarea unei hărți cu fluvii și râuri din Europa și a unei 

scenete care să reprezinte Dunărea. 
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3.3 Asistența socială a persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate 
 La nivelul județului Bacău numărul persoanelor adulte cu dizabilități 

neinstituționalizate înregistrate în Registrul Electronic Național al Persoanelor cu 

Handicap indică o ușoară creștere în anul 2017 cu 1,6% față de anul 2015 și o  

ușoară scădere de 1,2%  comparativ cu anul 2016. 

 
                         Grafic nr.16, Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate în perioada 2015-2017 

 
Accesul la serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

neinstituționalizate, continuă să rămână o problemă mai ales în mediul rural unde nu 
există servicii de zi specializate în recuperarea și reabilitarea persoanelor cu 
dizabilități. 

Distribuția pe tipuri și grade de handicap a peroanelor cu dizabilități 
neinstituționalizate: 
 

 
                                    Grafic nr.17, Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate după tipul de handicap 
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Conform datelor prezentate în graficul anterior, 30% dintre persoanele cu 
handicap neinstituționalizate prezintă handicap fizic, 17%  handicap somatic, 15,78% 
handicap vizual, 15% handicap psihic, 12,30% handicap mental.  Un procent mic de  
0,01% este reprezentat de persoanele  neinstituționalizate cu surdocecitate. 
 
3.3.1 Evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi și beneficii 
de asistență socială conform Legii nr.448/2006 republicată 
 
Încadrarea în grad de handicap  

În anul 2017, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a 
eliberat un număr de  6.421 certificate, din care 2.192 cazuri noi, în scădere cu 536 
cazuri față de anul 2015 și 337 față de anul 2016.  

 

Anul  Certificate eliberate Cazuri noi Cazuri reevaluate 

2015 7. 665 2.728   4.937                                   

2016 6.856 2.529 4.327 

2017 6.421 2.192 4.229 
Tabel nr.8,  Număr certificate de handicap eliberate în perioada 2015 – 2017 

 
Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap 

La nivelul judeţului Bacău se înregistrează un număr de 18.932 persoane cu 
handicap (adulți și copii) care  beneficiază de drepturi și facilități în fiecare lună, 
bugetul total abrobat fiind de 72.655 mii lei.  

 
 

 
                         Grafic nr.18, Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap în perioada 2015-2017 

  

 Persoanele cu dizabilități neinstituționalizate și familiile acestora beneficiază și 

de  alte tipuri de servicii, după cum urmează: 

- Eliberare acorduri pentru asistent personal/indemnizație de însoțitor (2755 

total acorduri eliberate, din care 1.193 pentru asistent personal şi 1.562 pentru 

indemnizaţie de insoţitor); 

- Anchete sociale (1.518 solicitari de anchetă socială, din care 850 pentru 

asistent personal şi 670 pentru indemnizaţie de însoţitor); 
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- Eliberarea un numar de 32.494 bilete, din care 16.431 bilete CFR și 16.063 

bilete ITA; 3.086 legitimații transport auto interurban; 3.331 legitimatii transport CFR; 

1.898 legitimatii transport urban pentru persoane cu handicap si asistenti personali; 

- Preluarea unui număr de 3.998  dosare privind acordarea prestaţiilor sociale în 

baza Legii 448/2006, republicata  in 2008; 

- eliberarea unui număr de 11 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii 

Bacău, pentru eliberarea de bilete de transport persoanelor cu handicap; 

- Eliberarea a 955 avize (facilități transport gratuit) pentru reprezentanții 

persoanelor cu handicap grav decedate în vederea încasării drepturilor; 

- Efectuarea demersurilor specifice pentru verificarea datelor, colaborarea cu 

institutiile statului pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, consiliere 

specifică, monitorizare cazuri etc(90 petiții/solicitări); 

- Facilitarea eliberării rovinietei gratuite pentru 830 persoane cu handicap sau 

însoțitori ai acestor persoane; 

- Preluarea unui număr de 677 cereri în vederea eliberării Cardului European de 

Dizabilitate. 

  La sfârșitul anului 2017 în baza de date a DGASPC Bacău figura un număr de 

1833 asistenți personali. 

 

4. MANAGEMENTUL DGASPC Bacău 

4.1. Management organizațional 
Managementul DGASPC Bacău a fost orientat și în anul 2017 în direcția 

atingerii obiectivelor instituționale stabilite în Planul anual de acțiune printr-o eficientă 

și eficace utilizare a resurselor, dezvoltarea colaborărilor și parteneriatelor inițiate în 

anii anteriori precum și facilitarea adaptării organizației la schimbările și presiunea din 

mediul extern.  

Anul 2017 a însemnat în principal realizarea următoarelor activități: 

▪ Începând cu data de 01.03.2017 în conformitate cu Hotărârea de Consiliu 

Județean nr.59/27.02.2017, conducerea DGASPC Bacău este asigurată de d-na 

Daniela Țîțaru; 

▪ Stabilirea priorităților de acțiune pentru anul 2017 și aprobarea acestora prin 

Planul anual de acțiune. Planul de acțiune pentru anul 2017 a fost avizat în Ședința 

de Colegiu Director nr.1/13.04.2017, ulterior fiind aprobat prin Hotărârea de Consiliu 

Județean nr.106/29.05.2017. 

▪ Anul 2017 a însemnat și schimbări de Organigramă, Stat de funcții și 

Regulament de organizare și funcționare, ultima modificare în acest sens având loc 

în luna decembrie conform Hotărârii de Consiliu Județean nr.251/28.12.2017. 

   De asemenea pe parcursul anului 2017 au fost obținute 32 licențe de 

funcționare pentru serviciile sociale specializate din cadrul DGASPC Bacău, din care 

2  sunt licențe de funcționare  provizorie.  
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4.2. Management financiar 
 
Analiza surselor de finanțare 

În anul 2017, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bacău a fost finanțată din următoarele surse:  

Mii lei  

Sursa de finanţare Suma alocată  

TOTAL GENERAL, din care: 179.895 

TVA 59.283 

Subvenţii/alocaţii, din care: 
venituri încasate de la primării prin contracte de asociere 
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean 

47.924 

6.879 

41.045 

Transferuri de la MMJS. (A.J.P.I.S. şi ANPD) 72.688 
                              Tabel nr.9, Situație privind sursele de finanțare ale bugetului D.G.A.S.P.C Bacău, în anul 2017 

 
Din analiza surselor de finanțare prezentată în tabelul nr. 9, rezultă faptul că, 

principalele surse de finanțare sunt reprezentate de transferurile de la MMJS. (49%) 

și sume alocate din TVA (37%).  

 
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor  

 

Alocările bugetare în anul 2017 respectă indicatorii din tabelul următor, 

reprezentând structura activității DGASPC Bacău: 

 mii Lei 

 
Denumire indicator 

Total buget 
an 

2017 

Plăţi la 
31.12.2017 

Procent de realizare 
al plăţilor 

(%) 

Componenta ADULŢI 52.575 52.424 99,71% 

Componenta  COPIL 40.383 40.215 99,58% 

Aparat propriu 12.799 12.414 96,99% 

Cofinanţare fundaţii şi 
asociaţii (BETANIA, SOS 
şi FSC) 

1.450 1.450 100,00% 

Transferuri de la MMJS  72.688 72.655 99,95% 

TOTAL 179.895 179.158 99,59% 

       Tabel nr.10 - Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2017 

 
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”:  

Titlul 10  “Cheltuieli de personal”, vizeaza drepturile salariale ale personalului 

angajat in cadrul DGASPC Bacau. 
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 Cheltuielile de personal s-au efectuat ținând seama de dimensionarea 

personalului de specialitate, administrativ și auxiliar, în concordanță cu programele și 

atribuțiile pe care le are de realizat fiecare compartiment funcțional prin aplicarea 

corespunzătoare a legislației în domeniul salarizarii.  

Din totalul de 90.033 mii lei credite bugetare aprobate la data de 31.12.2017, 

s-au facut plati in valoare de 89.948,36 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului …….74.082,49 mii lei 

- contribuțiile unității la fondurile de asigurări sociale………...15.865,87mii lei 

Comparativ cu anul 2016 fondurile salariale au crescut cu un procent de 58% 

ca urmare a aplicării Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice care s-a aplicat incepand cu 1 iulie 2017, precum si modificării și 

completării unor acte normative cu privire la salarizarea personalului. 

 
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” pentru anul 2017 s-a aprobat prin bugetul de venituri si 

cheltuieli suma de 13.600 mii lei.  

La efectuarea cheltuielilor materiale s-a avut în vedere asigurarea 

funcționalității  centrelor de pe componenta copil și adulți din subordinea DGASPC 

Bacău precum și respectarea legislației în vigoare, achitându-se cu prioritate utilitățile 

care sunt în procent de 23%, apoi urmând drepturile copiilor precum și hrana tuturor 

beneficiarilor, medicamentele și celelalte bunuri și servicii de strictă necesitate. 

 Cheltuiala medie cu alocația zilnică de hrană în centrele din structura 

DGASPC Bacau calculată la 31.12.2017 a fost de 10,61 lei/zi/beneficiar (centre de 

copii = 9,85 lei/zi/copi, centre de adulti = 11,36 lei/zi/adult). 

 
Titlul 59”Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)” 

Pentru anul 2017 au fost alocate fonduri in suma de 1.450 mii lei în vederea 

cofinanţării unei fundaţii, a unor asociaţii si a unui ONG din care s-au facut plati in 

suma de 1.450 mii lei, după cum urmează: 

✓ Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania  

Până la 31.12.2017 s-au făcut plăți în valoare de 400 mii lei pentru proiectul 

care face obiectul Contractului de asociere nr.36900/12.04.2017 între DGASPC 

Bacău și ACCMA Betania, respectiv : finanțarea serviciilor sociale pentru copiii 

diagnosticați  cu  autism beneficiari ai Centrului Delfinul.  

✓ Fundația de Sprijin Comunitar  

Până la 31.12.2017 conform Contractului de asociere nr. 36901/12.04.2017 

încheiat între DGASPC Bacău și FSC Bacău, s-au făcut plăți în valoare de 500 mii 

lei în vederea sprijinirii copiilor proveniți din familii defavorizate din comunele 

Corbasca, Podu-Turcului, Dealu Morii și Motoseni.  

✓ SOS Satul copiilor Hemeiuș 

Până la 31.12.2017 conform Contractului de asociere nr. 36902/12.04.2017 cu 

SOS Satul copiilor Hemeiuș s-au făcut plăți în valoare de 50 mii lei în vederea 

întreținerii a 11 copii proveniți dintr-un centru rezidețial din subordinea DGASPC 

Bacău.  
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✓ Asociația LUMINA 

Până la 31.12.2017 conform Contractului de asociere nr. 36737/11.04.2017 

încheiat între DGASPC Bacău și Asociația Lumina, s-au făcut plăți în valoare de 500 

mii lei în vederea finanțării Proiectului de servicii sociale «  Ö șansă la demnitate ».  

 
Titlul 56  

De asemenea pe anul 2017 au fost alocate fonduri din spațiul economic 

european, gestionate de FDRS în sumă de 93,41 mii lei având ca destinație 

Proiectul ”Centrul de Resurse pentru Tinerii in Situatii de Risc”.Până la 

31.12.2017 s-au făcut plăți în valoare de 93,41 mii lei pentru proiectul care face 

obiectul Contractului  10ST/19.02.2015/SEE.  

 

Titlul 57 ”Transferuri“ 

La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale 

şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii 

nr.448/2006, republicată. Pentru anul 2017 s-a aprobat suma de 72.688 mii lei, 

reprezentând 49% din bugetul total aprobat. Până la 31.12.2017 s-au realizat plăți în 

valoare totală de 72.655 mii lei după cum urmează : 

    mii  lei 

 
Nr 
crt 

 
Denumire prestație socială 

Număr mediu 
lunar beneficiari la 

31.12.2017 

Total plăți 
prognozate la 

31.12.2017 

1 Indemnizație însoțitor pentru adultul 
nevăzător-grav 

1.157 14.693 

2 Indemnizație lunară pentru persoana 
cu handicap grav 

5.866 16.160 

3 Indemnizație lunară pentru persoana 
cu handicap accentuat 

9.105 21.469 

4 BPC pentru persoana cu handicap 
grav 

7.070 8.802 

5 BPC pentru persoana cu handicap 
accentuat 

9.305 9.022 

6 BPC pt persoana cu handicap mediu 1.999 998 

7 Dobânda * 19 

8 Transport interurban auto * 867 

9 Alocații lunare de hrană pt.copii cu 
HIV/SIDA 

5 27 

10 Taxe poștale * 598 

 TOTAL * 72.655 

  Tabel nr.11, Situația plaților prestaţiilor sociale şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate    
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Titlul 70 “Cheltuieli de capital” - din programul de investiţii aprobat pentru anul 

2017 cu o valoare totală de 2.124 mii lei, s-au efectuat plati in valoare totala de 

1.512 mii lei.  

 

Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate) 

Veniturile proprii incasate pana la 31 decembrie 2017 din activitatea de 

autofinantate (in principal contributii beneficiari centre de adulti si unele activități din 

vanzare produse) de catre centrele de adulti sunt de 1661 mii lei. Pana la 31 

decembrie 2017 s-au facut plati in valoare de 1.751 mii lei pentru acoperirea unor 

nevoi urgente. 

 
4.3. Managementul resurselor umane 
 

4.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)  

La 31.12.2017, înregistrăm un total de 1.985 posturi aprobate în statul de 

funcţii conform HCJ nr.251/28.12.2016, din care sunt ocupate un număr de 1.822 

posturi.  

 

4.3.2. Dinamica resurselor umane  

Recrutare, selecție și încadrarea personalului  

Pe parcursul anului 2017 s-au organizat 5 concursuri pentru ocuparea a 101 

posturi vacante din cadrul instituției, la care au participat 223 candidați, 90 fiind 

declarați  admiși. 

 

Încetări de activitate: 

În această perioadă, s-au înregistrat 321 încetări de contracte individuale de 

muncă și 44 suspendări. 

 
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale  

În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2017 au fost promovaţi în 
carieră 92 salariați. 

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru 

activitatea desfășurată în anul 2017 pentru un număr de 1.879 de salariați, în 

conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010. Precizăm că aproximativ 

84% dintre salariații evaluați au obținut calificativul ”foarte bine” și nu s-au 

înregistrat salariați evaluați cu ”Nesatisfăcător”. 

 
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială  
- Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 4 
grupe, cu un număr total de 77  de participanți;  
- 1.722 salariați ai DGASPC Bacău au participat la 232 programe de formare 
profesională, DGASPC Bacău cheltuind  pentru formare profesională a salariaților 
suma de  107.100 lei, sume alocate din fondul de 4%  pentru persoane cu handicap.   
 



 
 
 
 
 
 
 

39 
 

4.4. Managementul proiectelor 
În anul 2017 DGASPC Bacău a implementat un număr de 6 proiecte cu 

finanțare nerambursabilă din care: 2 proiecte în calitate de solicitant și 4 proiecte în 
calitate de partener, după  cum urmează:  

 
4.4.1. Proiecte finalizate în anul 2017 
 
1.Proiect „Centrul de resurse pentru tinerii în situații de risc” depus în cadrul 
Programului „SINERGII PENTRU VIITOR”- tineri în situații de risc – RO 10, Copii și 
tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților 
naționale și promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014. 
Obiectiv: îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor în situații de risc 

din județul Bacău. 

Beneficiari:1000 de tineri în situații de risc din care 200 de etnie romă, 350 de 

părinți/tutori, 70 de profesioniști inclusiv voluntari. 

Perioada de implementare: 20.02.2015-30.04.2017 

Activități realizate și rezultate obținute: 

✓ Încheierea de parteneriate cu APL-urile din județ , AJOFM, DGASPC; 

✓ 1 platformă web – instrument pentru promovarea cunoștințelor , competențelor 

și aptitudinilor tinerilor gestionată; 

✓ 30 de caravane pentru promovarea proiectului și încheierea convențiilor de 

colaborare organizate; 

✓ 1215 tineri au beneficiat de servicii în cadrul proiectului; 

✓ 370 părinți /tutori ai unor copii sau tineri beneficiari în proiect au beneficiat de 

servicii specifice de suport; 

✓ 140 specialiști care furnizează servicii copiilor și tinerilor aparținând grupurilor 

vulnerabile au dobândit noi cunoștințe și abilități specifice de lucru; 

✓ 38 rețele de colaborare, schimb de experiență și bune practici menite să 

combată practicile discriminatorii, excluziunea socialăși economică a grupurilor 

dezavantajate inițiate în comun de reprezentanți ai sectorului public împreună cu 

actori aparținând societății civile și sectorului privat; 

✓ 98 reprezentanți ai autorităților publice locale și-au îmbunătăți cunoștințele în 

ceea ce privește egalitatea de gen, discriminare, înțelegere interculturală, respect 

pentru diversitate; 

✓ 155 tineri au urmat cursuri de formare profesională; 

✓ Au fost acordate 140 de premii ce au constat în tablete  tinerilor care au finalizat 

cursurile de formare profesională;  

✓ 92 tineri au fost angajați. 

✓ Pentru 140 tineri s-au realizat ateliere tematice în cadrul Taberei PLUS; 

✓ 1 ghid de orientare ocațională pentru tineri și profesioniști în domeniu elaborat; 

✓ 2 seminarii de prezentare a rezultatelor proiectului, studiului și lansarea 

website-ului și a platformei organizate, 

✓ 1 conferință de prezentare a rezultatelor finale ale proiectului organizată; 
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2. Proiect „Învăț, știu, pot!” implementat în baza unui parteneriat între DGASPC 

Bacău, AJOFM și UNICEF România. 

Obiectiv general: Îmbunătățirea calității vieții adolescenților și tinerilor din centrele 

rezidențiale de protecție, dar și din comunitățile din județul Bacău, prin investiţia în 

formarea profesională şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă în vederea facilitării accesului 

pe piaţa muncii. 

Principalele activități realizate: 

- Încheierea unui parteneriat la nivel județean între DGASPC şi AJOFM; 

- Amenajarea și dotarea atelierului de formare la parterul clădirii Centrului 

Rezidențial H.Coandă; 

- Recrutarea și selecția tinerilor beneficiari ai proiectului - 22 tineri vulnerabili 

provenind din sistemul public de protecţie a copilului sau din familii foarte sărace au 

fost selectați pentru a beneficia de acest tip de formare;  

- Derularea cursului de formare profesională  în  domeniul coafurii; 

- Finalizarea proiectului ;  

 

 
 

2. Proiect “Închiderea Centrului Rezidențial „Henri Coandă” Bacău – vizează 

închiderea ultimului centru rezidențial de tip clasic din județul Bacău cu scopul 

accelerării procesului de reformă, introducerea standardelor de calitate și creșterea 

capacității serviciilor alternative, îmbunătățirea activității de prevenție și de sprijin 
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familial, îmbunătățirea capacității profesioniștilor locali prin formare profesională 

adaptată nevoilor. 

Scopul proiectului: închiderea ultimului centru rezidențial de tip clasic din județul 

Bacău. 

Perioada: martie 2014 – august 2017 

Obiective: închiderea instituției cu scopul accelerării procesului de reformă în județ, 

introducerea standardelor de calitate și creșterea capacității serviciilor alternative, 

îmbunătățirea muncii de prevenție și de sprijin familial pentru a optimiza schimbarea 

pozitivă sustenabilă, îmbunătățirea capacității profesioniștilor locali prin formare 

profesională adaptată nevoilor. 

Activități realizate în anul 2017: 

✓ Revocare prin efectul legii – 3 copii 

✓ Transfer către Rețeaua de apartamente Casa mea – 1 copil 

✓ Reintegrare în familie – 1 copil. 

 

4.4.2 Proiecte în curs de implementare 

 

1. Proiect„Copiii au dreptul la familie!”implementat de DGASPC Bacău în 

parteneriat cu Fundația „Sera” România și cofinanțare de la Consiliul Județean 

Bacău.  

Obiectiv: asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa și 

copilului care se află în situații de risc de separare. 

Beneficiarii finali sunt 150 de copii în dificultate și familiile acestora. 

Durata proiectului: Proiectul a debutat în luna ianuarie 2015. 

Activități și rezultate în perioada raportată: 

✓ 361 copii au beneficiat de servicii în cadrul proiectului; 

✓ Au fost reintegrați 24 de copii/tineri care beneficiau de o masură de protecție 

specializată 

✓ Au fost înregistrate 55 cereri de solicitare pentru evaluarea situației socio-

medicale a familiilor aflate în situație; 

✓ Au fost evaluate 52 cazuri, dintre acestea fiind 9 solicitări din anul 2016; 

✓ Au fost întocmite și aprobate 34 PIP –uri care au ca obiectiv prevenirea 

situațiilor de separare a copiilor de familie; 

✓ Au fost semnate 34 contracte pentru acordarea serviciilor sociale cu familia 

beneficiară. 

✓ În perioada raportată au fost efectuate 366 vizite la domiciliul familiilor 

beneficiare în scopul oferirii de servicii sociale;  

✓ 54 cazuri au fost închise ca urmare a implementării planului personalizat de 

intervenție; 
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2. Proiect „Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii 

abandonați” implementat în parteneriat cu Fundația SERA România având ca scop 

prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați și un buget 

total în valoare de 28.000 euro. 

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2016 – 05 mai 2018. 

Obiective: organizarea și funcționarea în subordinea DGASPC a echipei mobile de 

prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și 

planning familial, scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor, 

reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați, reintegrarea socială, 

familial, școlară și profesională a femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți 

ai proiectului, creșterea gradului de implicare a comunității locale și a celorlalte 

instituții ale statului. 

Beneficiari: femeile care se află în situația de a-și abandona copilul și care solicită 

ajutorul DGASPC sau altor instituții, femeile care au abandonat unul sau mai mulți 

copii sau care au fost în situația de a cere sprijinul Comisiei pentru protecția copilului, 

adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecție al DGASPC și cele din 

comunitate, cazurile semnalate de SPAS-uri, unitățile sanitare, cabinetele medicale 

individuale, femeile care se adresează în mod direct echipei mobile de prevenire a 

abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite și pentru care în urma investigațiilor se 

constată necesară intervenția. 

Aria de acoperire: mediul rural din județul Bacău. 

Bugetul proiectului: 

Valoarea totală a proiectului este de 28.000 Euro, până la 31.12.2017 fiind cheltuită 

suma de 15.000 Euro. 

Activități și rezultate în anul 2017:  

✓ Au fost încheiate 133 acorduri cu instituții (69 primării, 63 instituții de 

învățământ); au fost efectuate 155 de vizite la Cabinetele de planificare familială și 

contracepție; 51 medici de familie au fost vizitați în scopul încheierii de parteneriate; 

✓ Au fost derulate activități de informare la nivelul primăriilor, centrelor din cadrul 

DGASPC și la nivelul instituțiilor de învățământ, identificându-se în acest fel 347 

persoane cu preponderență din mediul rural unde accesul beneficiarilor la servicii 

medicale este limitat; 

✓ 1102 persoane au fost consiliate în cadrul programelor specifice de acțiune 

derulate de Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii 

nedorite; 

✓ 319 persoane au beneficiat de metode contraceptive; 

✓ Au fost realizate acțiuni de mediatizare a proiectului prin distribuirea de 

materiale informative (pliante). 

 

3. Proiect „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la 

nivelul comunității” implementat de UNICEF România în parteneriat cu DGASPC 
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Bacău, instituții județene, autorități locale, județene și naționale susținut financiar de 

Norway Grants și UNICEF. 

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:  

Obiectiv 1:”Creșterea accesului la un pachet de bază de servicii comunitare pentru 

copii vulnerabili și familiile lor”; 

Obiectiv 2: Reducerea nivelului de stigmatizare și discriminare împotriva romilor și 

responsabilizarea sporită a familiilor de romi și copii;  

Obiectiv 3: Dezvoltarea la nivel național a modelului de Pachetului minim de servicii, 

ca o strategie importantă pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei, inclusiv 

modificarea legislației și a politicilor publice;  

Perioada de implementare: octombrie2014-decembrie 2018 

Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5400 copii la risc 

sever de excluziune social 

Buget: aprox. 5 milioane de euro, din care 3.285.706 euro contribuția Norway 

Grants și contribuție proprie UNICEF România. 

Activități și rezultate la nivel de județ în perioada raportată: 

- Creșterea capacității instituționale pentru 38 de APL-uri în ceea ce privește 

furnizarea pachetului minim de servicii prin furnizarea a peste 85.422 servicii de 

bază de tip informare, consiliere, acompaniere și suport, referire, monitorizare și 

evaluare.  

- Identificarea copiilor și familiilor vulnerabile de la nivelul comunităților acoperite de 

proiect prin utilizarea aplicației AURORA (au fost identificați 20.499 copii și 126 femei 

cu vulnerabilități din 48.099 de gospodării);  Toți copiii identificați ca fiind la risc de 

separare, trăiesc în continuare alături de familiile lor și beneficiază în cadrul 

proiectului de serviciile de suport necesare; 

 

4.4.3 Proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare 
 
1. Proiect “Educație adaptată – o șansă pentru fiecare”   

Proiectu s-a depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Cod apel 

POCU/74/6/18/18, Operațiune compozită –OS.6.2, OS. 6.3, OS 6.4, OS.6.6. și a fost 

selectat pentru finanțare. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la o 

educație de calitate pentru 487 de copii dezavantajați socio-economic, dintre care 

352 de copii cu cerințe educaționale speciale din invățămantul preșcolar, școlar 

primar și secundar  

Grup țintă este reprezentat de 487 copii dintre care 126 preșcolari și 361 școlari 

(ISCED 0, 1, 2, 3).  

Aplicant: Școala Specială „Maria Montessori”, Bacău  

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Școala Gimnazială Octavian Voicu, 
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Consiliul Județean Bacău, Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana. 

Rolul DGASPC Bacău în acest proiect: amenajarea și asigurarea sustenabilității  a 

5 ateliere în care se urmărește formarea de abilități și deprinderi pre-profesionale și 

pentru viața independentă, pentru copiii și tinerii cu dizabilități care provin din 

comunitate și diferite institutii de pe raza judetului Bacau. Atelierele vor fi amenjate în 

clădirea actualului Centru Rezidenția H.Coandă Bacău. 

Durata proiectului: 36 de luni  

2. Proiect “Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi pentru 
persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” depus în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8-Dezvoltarea 
Infrastructurii de sănătate și socială cu un buget total în valoare de 151,023,334.000 
lei din care eligibil proiect- 138,910,856 lei. 

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei şi a discriminării în comuna Filipeni, județul Bacău prin îmbunătățirea 
accesului persoanelor vârstnice la serviciile sociale, activitățile acestuia fiind 
direcționate spre reabilitarea, extinderea și modernizarea unei clădiri privind 
înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la 
domiciliu.  

3.Proiect E-STRATEG- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru  

Comunitatea Marginalizată din Municipiul Bacău finanțat din Fondul Social 

European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu un buget total în 

valoare de 227.056,49 lei din care finanțare nerambursabilă în sumă de 212.224,92 

lei (97,68%) din valoarea totală eligibilă aprobată. Obiectivul general al proiectului 

constă în promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare în Municipiul Bacău prin mobilizarea și animarea comunității și a 

partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de Acțiune Locală (GAL) 

și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). 

4.4.4 Proiecte în curs de elaborare și transmitere în vederea finanțării în anul 
2017 

În perioada raportată  s-a lucrat  pentru elaborarea a 4 cereri de finanțare în 

cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 

Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1,  respectiv: 

-  Proiect„Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în 

parteneriat cu UAT Municipiul  Moinești;  

- Proiect „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

în comuna Tamași, județul Bacău” în parteneriat cu UAT Comuna Tamași;  

- Proiect „Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” în 

parteneriat cu UAT comuna Răcăciuni;  

-  Proiect „Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități” în parteneriat cu 

UAT orașul Tg.Ocna;  

Proiectele vizează dezinstituționalizarea unui număr de 90 persoane adulte cu 

dizabilități însituționalizate în prezent în două instituții de protecție special din cadrul 
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DGASPC Bacău, respective CRRN Răcăciuni și CRRPH Comănești. Acest obiectiv 

va fi atins prin construirea a 15 locuințe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilități și 4 centre de zi  pentru persoanele adulte cu dizabilități din comunitate.  

4.5. Colaborări și parteneriate 

Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău cu autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri a avut ca scop 

susținerea și dezvoltarea  activitatii în domeniul asistenței sociale. 

 Astfel, au fost încheiate convenţii, protocoale şi/sau acte adiţionale după cum 

urmează: 

✓ 93 acte adiţionale la contractele de asociere privind finanţarea activităţii de 

protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap încheiate cu consiliile locale de 

pe raza judeţului Bacău. 

✓ 99 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat și asociere;  

✓ 162 contracte de sponsorizare;  

✓ 76 contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice; 

 
Colaborarea cu autoritățile publice locale  
   În anul 2017 în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, s-au organizat o serie de 

întâlniri de lucru cu profesioniștii din cadrul APL-urilor cu scopul întăririi relației de 

colaborare între profesioniștii din cadrul autorităților publice locale și profesioniștii 

DGASPC Bacău, facilitarea schimbului de experiență și bune practici în domeniul 

serviciilor sociale.  

  Astfel, în perioada ianuarie –  noiembrie 2017 au fost organizate un număr de 

37 întâlniri de lucru cu Autoritățile Publice Locale de la nivelul județului Bacău la 

care au fost invitați profesioniștii cu atribuții în domeniul asistenței sociale, din toate 

cele 93 de unități administrativ teritoriale de la nivelul județului Bacău. La aceste 

întâlniri au participat 507 profesioniști din 87 APL-uri și 146 de specialiști din cadrul 

DGASPC Bacău. Au fost invitați la 5 întâlniri reprezentanți din cadrul Agenției 

Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău și Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Bacău. Una dintre întâlniri a fost organizată de DGASPC în 

colaborare cu HHC România  - Atelier de lucru cu tema “Managementul de caz în 

prevenirea separării copilului de familie”. 

Temele  abordate au vizat: informarea specialiștilor din cadrul autorităților 

locale privind reorganizarea Biroului de evidență intrări-ieșiri în Centrul pentru 

intervenție în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în 

unitățile sanitare – Telefonul copilului 983; Întocmirea planului de servicii în vederea 

prevenirii separării copilului de familia naturală și organizarea de servicii de zi potrivit 

nevoilor identificate în comunitate; D.G.A.S.P.C. Bacău – prezentare generală: 

organizare, atribuții, servicii, etc.;Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
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dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; Servicii de recuperare destinate 

copilului cu dizabilități furnizate de D.G.A.S.P.C. Bacău (accesarea serviciilor, rol, 

atribuții și date de contact) și furnizori privați în județul Bacău; Plan de intervenție 

constituit la nivelul Consiliul Comunitar Consultativ în cadrul UAT- urilor, cu privire la 

cazurile persoanelor aflate în situație de risc (persoane fără adăpost, internați în 

unități medicale pe perioade prelungite de timp, abuzate, etc.); Prezentarea cadrului 

legislativ-Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 

privind procedura de adopție.Rolul APL-urilor în procedura de adopție; Atribuțiile 

autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în 

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

părăsiți în unități sanitare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 1103/2014; 

Reintegrarea în familie a copilului din sistemul de ptotecție specială. Monitorizarea 

post reintegrare; Abandonul școlar timpuriu și colaborarea cu instituțiile competente 

în vederea prevenirii acestuia, respectiv pentru reintegrarea școlară a copilului care a 

abandonat școala/integrare școlară a copilului cu dizabilități; Gestionarea beneficiilor 

sociale – reglementări legale, proceduri de lucru, etc.; proceduri de lucru și criterii de 

admitere în Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață, respectiv 

Centrul de Primire în Regim de Urgență. Rolul acestor servicii de interes județean în 

promovarea și garantarea respectării drepturilor copilului; Informarea autorităților 

publice locale cu privire la responsabilitățile ce le revin în intervenția timpurie a 

cazurilor de copii – victimă a exploatării, traficului, repatrierii și a copiilor în conflict cu 

legea; Proceduri de lucru privind intervenția în cazurile de copii – victimă a 

exploatării, traficului, repatrierii, a copiilor în conflict cu legea, a copiilor străzii; 

Activități și acțiuni cu rol de informare , educare a comunității/actorilor locali cu privire 

la prevenirea situațiilor de exploatare, trafic, prevenirea delincvenței juvenile, etc.; 

Evaluarea relației de colaborare DGASPC Bacău – Autorități Publice Locale (SPAS – 

uri). 
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Au fost distribuite reprezentanților UAT-urilor materiale informative privind 

copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: afișe, pliante, Recomandări privind 

aplicarea prevederilor legale din secțiunea a – 4 – a - Protecția copilului cu părinți 

plecați la muncă în străinătate din Legea nr 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, realizat de Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

 În scopul îmbunătățirii relației de colaborare și comunicare cu ONG-urile, 

furnizori de servicii sociale, au fost organizate 2 întâlniri de lucru la care au participat 

29 profesioniști din cadrul ONG-urilor, 6 profesioniști din cadrul DGASPC și un 

reprezentant din cadrul AJPIS. 

4.6 Managementul comunicării organizaționale 

În perioada ianuarie- decembrie 2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului a înregistrat un numar foarte mare de solicitări telefonice, 

aproximativ peste 13.900 apeluri cu privire la date de interes general, semnalări 

situaţii de risc atât pentru copii cât şi pentru persoane adulte, informaţii privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ale asistenţilor maternali profesionişti, legi sau 

alte acte normative care reglementează unele aspecte de interes atât pentru partea 

de protecţie a copilului cât şi a persoanei adulte, informaţii legate de programul de 

lucru etc. Majoritatea acestora s-au soluţionat pe loc, răspunzând direct întrebărilor 

formulate, iar pentru solicitările cu un grad de complexitate ridicat, persoanele 

respective au fost îndrumate să se înscrie în audienţă la conducerea DGASPC.  

Audienţele programate au avut loc cu o frecvenţă de aproximativ 5 cazuri/zi 

audienţă /director/săptamană (menţionăm că multe întrevederi nu au avut loc în zilele 

de audienţă, persoanele aflate în situaţii de nevoie socială fiind primite de către 

conducerea DGASPC indiferent de ziua sau ora din săptămână la care s-au 

prezentat). 

Astfel, în intervalul ianuarie-decembrie 2017 au solicitat audienţe la 

conducerea DGASPC aproximativ 3.186 de persoane atât din mediul rural cât şi 

urban. 

S-a continuat proiectul de registratură electronică, registrul electronic 

reprezentând oglinda întregii activităţi a DGASPC Bacău. În perioada ianuarie-

decembrie 2017 au fost inregistrate 130.606 documente, dintre acestea 37.202 

documente reprezentând documente de intrare în instituţie, înregistrate şi 

direcţionate în mod direct conducerii instituţiei pentru a primi rezoluţie de soluţionare 

şi, ulterior, repartizate structurilor competente. 

În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții, organizații și 
beneficiari) s-a concretizat astfel: 

• Aproximativ 13.900 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;  

• 87 articole publicate; 

• 2 intervenţii pe posturi radio; 

• 29 comunicate de presă transmise; 

• 24 petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002; 
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• 3.186 audiențe acordate  

• 130.606 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 37/202 
reprezentând documente de intrare. 
 

5. EVENIMENTE ȘI VIZITE DE LUCRU 

• Schimb de experiență între România și Republica Moldova. În data de 27 

martie 2017 DGASPC Bacău a participat la atelierul de lucru pe tema “Bune practici 

în dezvoltarea serviciilor integrate pentru adolescenți și tineri” organizat de 

Reprezentanța UNICEF în România în contextul unui schimb de experiență între 

Ministerul Tineretului și Sportului din România și Ministerul Tineretului și Sportului din 

Republica Moldova.   

• Ziua Porților Deschise la DGASPC Bacău, marcată la data de 30 martie 

2017. 

• Ziua internațională de conștientizare a autismului sărbătorită la DGASPC 

Bacău în data de 2 aprilie 2017 prilej cu care au fost organizate ateliere de lucru 

pentru copii și un grup de suport cu activități de socializare și discuții între părinți și 

specialiști privind diferitele probleme cu care se confruntă familia, copilul cu autism și 

specialiștii care realizează terapia cu aceștia. 

• Expoziția cu vânzare „Cel mai frumos ou de Paște” – Ediția a X-a. 

Evenimentul a fost organizat în data de 12.04.2017 în Piațeta din Piața Tricolorului  și 

a constat într-o expoziție cu vânzare de produse confecționate de beneficiarii din 

cadrul centrelor și de persoanele cu dizabilități din comunitate: ouă încondeiate, 

felicitări, ornamente. Au participat beneficiari din cadrul a 17 centre de protecție 

specială pentru copii și persoane adulte și persoane din 13 ONG-uri de la nivelul 

județului Bacău. 

• 28 aprilie 2017 -Conferința de închidere a proiectului “Centrul de resurse 

pentru tineri în situații de risc”  - evenimentul a marcat închiderea proiectului 

”Centrul de resurse pentru tineri în situație de risc” 

• 4 mai 2017 -Vizita Directorului Regional UNICEF pentru Europa Centrală 

și de Est și Comunitatea Statelor Independente, d-na Afshan Khan, Directorul 

Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente al 

UNICEF. Din delegație au mai făcut parte Philippe Testot-Ferry – Consilier Regional 

pe Educație, Sandie Blanchet -reprezentant UNICEF România, Eduard Petrescu – 

Coordonator de Programe, Luminița Costache – Specialist în Educație, Voica Pop – 

Specialist în Protecția Copilului și Nicoleta Elisei – Consultant UNICEF.Scopul 

acestei vizite de lucru în județul Bacău a fost o prezentare în teren a Proiectului 

“Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul 

Bacău”. 



 
 
 
 
 
 
 

49 
 

 

• 20 iulie 2017 - Vizita Ambasadorului Marii Britanii, domnul Paul Brummel 

la DGASPC Bacău cu ocazia deschiderii Grădinii Multisenzoriale din cadrul CSS 

Alexandra Onești.  

 

.  
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• 26.07.2017 –Vizită de lucru a Reprezentantului de țară UNICEF domnul 

Pieter Bult - întâlnire de lucru cu reprezentanți ai UNICEF România și ai Fundațiilor 

Botnar (Anglia) și Terre des Hommes (Elveția). Tema discuțiilor a fost proiectul 

”Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităților 

din județul Bacău” 

• 31.10.2017 -Vizită reprezentanți Hope and Homes for Children (HHC) din 

România și Marea Britanie – intalnirea a avut ca scop prezentarea colaborării 

dintre DGASPC Bacău și HHC România și a proiectelor implementate în ultimii 10 

ani.  De asemenea prin aceasta vizita s-a marcat sfârșitul misiunii HHC în județul 

Bacău. 

• 22.11.2017 - Seminar pentru prevenirea separarii copilului de familie si a 

institutionalizarii, evenimentul a fost organizat, împreună cu HHC România și 

 

reprezintă modalitatea prin care specialiștii HHC România și DGASPC Bacău acordă 

suport prin instruirea asistenților sociali din cadrul primăriilor și validarea unor 

instrumente și metodologii de lucru care să conducă la prevenirea separării copiilor 

de familie. 

• 14  Noiembrie 2017- Impreuna cu Lions Club Bacau impotriva diabetului.  
  Eveniment organizat în Piațeta Tricolorului unde au participat 58 de beneficiari 

și salariați ai DGASPC Bacău și 31 de elevi, voluntari din partea Colegiului Național 

Pedagogic ”Ștefan Cel Mare”. 

 

• Decembrie  2017 - ''Deschide-ti mintea! Deschide-ti inima!''  

 Sala „Ateneu” a găzduit spectacolul de colinde „Deschide-ți mintea! Deschide-ți 

inima!”, organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău. Evenimentul  a urmărit sensibilizarea opiniei publice cu privire la beneficiile 

care ar recurge din integrarea persoanelor cu dizabilități în viața politică, socială, 

economică și culturală, cât și promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu 

dizabilități, reducerea prejudecăților și informarea corectă a opiniei publice asupra 

abilităților sau limitărilor pe care le implică dizabilitatea. 

    Pe scena Ateneului au urcat  persoane cu deficiențe de vedere, persoane cu 

dizabilități aflate în sistem de protecție rezidențial, adulți și copii, persoane cu 



 
 
 
 
 
 
 

51 
 

sindrom Down, cât și  corul Colegiului Pedagogic «Ștefan cel Mare» și grupul 

«Hyperionii» de la Palatul Copiilor 

6. CONCLUZII 

  În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului în anul 2017 înseamnă:  

❖ Aproximativ 29.632 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău 

din care:  

 492  copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;  

 1.381 copii/tineri beneficiari ai  serviciilor specializate de tip familial;   

 Aproximativ 648 copii și familiile acestora  beneficiari de servicii de 

sprijin în ceea ce privește prevenirea situațiilor de risc prin îmbunătățirea condițiilor 

de locuire și responsabilizarea părinților;  

 535 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate 

de DGASPC 

 905 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii 

rezidențiale;  

 6.421 persoane pentru care s-au eliberat certificate de încadrare în 

grad de handicap (adulți), din care: 2.192 cazuri noi;  

 18.932 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de 

drepturi financiare și facilități acordate conform legii;  

❖ 23 deschideri procedură de adopție;  

❖ 37 adopții finalizate;  

❖ 33 încredințări în vederea adopției; 

❖ 32 copii dezinstituționalizați prin adopție;  

❖ 193 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 46 copii 

reintegrați în familie;  

❖ 3 proiecte finalizate în calitate de solicitant; 

❖ 4  proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare; 

❖ 3 proiecte implementate în calitate de partener ; 

❖ 1722 salariați ai D.G.A.S.P.C participanți la activități de formare profesională; 

❖ 3186 audiențe acordate; 

❖ 130.606 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul 

serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Bacau 

❖ aprox. 13.900 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal preluate și 

soluționate 

 

7. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 
În conformitate cu Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 

2014-2020, obiectivele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

1. Garantarea drepturilor  copiilor aflați în situații de vulnerabilitate; 

2. Asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa; 
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3. Continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul 

DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul 

comunității, -”dezinstituționalizare” îngrijirii persoanelor cu dizabilități; 

4. Îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități, instituționalizate 

5. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilități; 

6. Dezvoltarea unui sistem coerent, echitabil şi sustenabil de servicii sociale adresate 

persoanelor vârstnice 

7. Dezvoltarea unui sistem coerent, echitabil şi sustenabil de servicii sociale adresate 

persoanelor vârstnice 

8. Prevenirea violenței în familie  și a violenței asupra copilului în vederea diminuării 

fenomenului: ”Toleranță zero” față de violența;   

 

DIRECTOR GENERAL,  
 DANIELA ȚÎȚARU 
 
 
 
 
 


