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1. INTRODUCERE –context local privind activitatea DGASPC Bacău 
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este 

instituție publică de interes județean având rol social și a cărei misiune este aceea de 
a promova și garanta respectarea drepturilor copilului și a persoanelor care se află în 
situație de vulnerabilitate socială, indiferent de mediul din care acestea provin, prin 
utilizarea propriei expertize, a resurselor bugetare alocate și implementarea politicilor 
și legislației în domeniu. 

 
Serviciile sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău sunt licențiate și reprezintă 33% din totalul serviciilor 
sociale existente la nivelul județului Bacău. 

 
Sub auspiciile Centenarului Marii Uniri, în anul 2018, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a asigurat servicii sociale specializate 
unui număr de peste 23.000 beneficiari și a fost prezentă în viața socială a județului 
prin organizarea și participarea la evenimente de interes comunitar. 
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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 2018, 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 1924 copiiseparați temporar sau definitiv de 
părinți.  

 

 
Grafic nr.1 Numărull coiilori beneficiari de măsură de protecție special în perioada 2016-2018 

 
Comparativ cu anii anteriori se înregistrează o creștere a numărului total 

decopiicare au beneficiat de servicii de protecție specială cu 51 cazuri față de anul 
2017.Creșterea acestui indicator este determinată direct de creșterea numărului de 
copiii care au beneficiat de măsură de protecție specială în sistem familial. Numărul 
copiilor din sistem rezidențial a scăzut cu 41de cazuri față de anul 2016 și a crescut 
cu17 cazuri față de anul 2017.  

În cifre absolute, în anul 2018 s-a instituit o măsură de protecție specială 
pentru un număr de 229 copii în situație de risc, după cum urmează:  
→ 128 măsuri de protecție specială instituite  în sistem rezidențial  
→ 101 măsuri de protecție specială instituite  în sistem familial  

Totodată, pentru 302copiidin serviciile DGASPC Bacău a încetat  măsura de 
protecție specială astfel:  
→ reintegrare în familie- 78 copii 
→ revocare prin efectul legii - 121 copii 
→ încredințare  în vederea adopției-19 copii   
→ încuviințare în vederea adopției -15 copii   
→ încetare tutelă în condițiile legii - 32 copii 

nr. de
beneficiari in

2016

nr. de
beneficiari in

2017

nr. de
beneficiari in

2018

550

492

509

1371

1381

1517

1921

1873

1924

Copii  beneficiari de măsură de protecție specială  

Total beneficiari

   Servicii de tip familial

Servicii Rezidentiale
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→ instituire tutelă: 4 copii  
→ transfer în alte județe – 5 copii 
→ instituire măsură de protecție ONG – 13 copii  
→ deces - 3 copii  
→ alte situații : 12 copii  

 

 
Grafic nr.2 Dinamica sistemului de protecție specială în anul 2018  

Totodată pe parcursul anului 2018 în interiorul sistemului de protecție specială 
s-au înregistrat 155 modifcări de măsură de protecție/modificare de alternativă de 
protecție, astfel încât numărul de copii beneficiari în cele două categorii de servicii 
sociale specializate se prezintă astfel:  

 

 
Grafic nr.3 Beneficiari pe categorii  de servicii sociale 

Nr. instituiri măsură de protecție specială - cazuri 
noi 

Nr. încetări măsură de protecție specială  ( ieșiri din 
sistemul de protecție specială)

Nr. modificare măsură/alternativa de protecție  -
intrări 

Nr. modificare măsură/alternativă de protecție  -
ieșiri 

128

96

10

98

101

206

145

57

229
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155

155

Dinamica sistemului de protecție specială 

Total Servicii de tip familial Servicii Rezidentiale

Numar copii

Numar cazuri noi

Numar modificari masura

509
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10
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categorie de servicii sociale 
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La data 31.12.2018, în serviciile sociale specializate din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău erau instituționalizați 1622 
copii/tineri, cu 73 de copii mai mulți decât  dată a anului 2017, astfel:  
→ 318 copii/tineri în sistem rezidențial  
→ 1304 copii/tineri în sistem familial  

 

 
Grafic  nr.4 Evoluția comparativă a numărului de beneficiari  

 
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 64% din totalul beneficiarilor.  

 

 
Grafic nr.5 Distribuția comparativă pe grupe de vârstă a copiilor din sistemul de protecție specială  

Numărul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap s-a diminuat cu 2 cazuri 
față de anul 2017 și este mai mare cu 12 cazuri față de anul 2016. Raportat la 
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numărul total de copii din sistemul de protecție specială, la data de 31.12.2018, copiii 
cu handicap reprezintă un procent de 23% .  

 
Grafic nr.6, Copii cu măsură de protecție specială încadrați în grad de handicap 

 
Referitor la distribuția copiilor cu handicap pe categorie de servicii sociale, 

46% dintre aceștia se află în sistem rezidențial și  54% în sistem familial.  
 

 
Grafic nr.7, Copii/tineri cu handicap pe categorie de servicii sociale 
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2.2 Protecția de tip rezidențial în sistemul public a copilului/tânărului în 
dificultate (apartamente și case de tip familial) 

În anul 2018, D.G.A.S.P.C Bacău a asigurat protecție specializată prin 
serviciile de îngrijire de tip rezidențial unui număr de 345 copii/tineri aflați în dificultate 
(14 cazuri noi și 6 copii/tineri din sistemul de protecție de tip familial).  

La 31.12.2018 în subordinea DGASPC Bacău funcționau 5 servicii de îngrijire 
de tip rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 288 copii/tineri în 
dificultate. 
 

 
Grafic nr.8, Evoluția numărului de copii/tineri cu măsură de protecție specială în anul 2018  

 
 Dinamica numărului de beneficiari direcți din serviciile rezidențiale organizate 
în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Bacău, în anul 
2018,   este evidențiată în graficul următor:  

 
Grafic nr.9, Dinamca numărului de beneficiari din serviciile rezidențiale în anul 2018  
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Grafic nr.10,Tipologia intrărilor în SR în anul 2018  

 
Conform datelor raportate, s-au  institutit 20 măsuri de protecție specială în 

serviciile de îngrijire de tip rezidențial,14 fiind cazuri noi, copii în situație de risc din 
familie iar 6 cazuri sunt intrări din serviciile de tip familial.  
 Cauzele instituirii măsurii de protecție special în servicii rezidențiale  pentru cei 
14 copii  sunt următoarele:  

- Abuz  și neglijare : 7 copii  
- Dizabilitate: 4 copii  
- Starea de sănătate a mamei : 3 copii  

Totodată au încetat  57  măsuri de protecție specială din serviciile rezidențiale  
după cum urmează:  

 
Grafic nr.11,Încetări/modificări de măsură din SR în anul 2018 
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Grafic nr. 12,Situație comparativă copii/tineri instituționalizați în perioada 2016 – 2018 

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

evidențiază un trend descendent comparativ cu anii anteriori, ajungând la 288 
copii/tineri la 31.12.2018, față de 324 copii/tineri înregistrați la 31.12.2016.  
 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 196 copii/tineri, reprezentând 68% din totalul beneficiarilor din serviciile de 
îngrijire de tip  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 
2016 324 1 4 23 23 67 105 101 
2017 325 1 3 25 24 66 101 107 
2018 288  0 1 13 28 50 94 102 
Tabel nr.1, Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidențial 

 

Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap este de 60% din 
totalul beneficiarilor din sistem rezidențial, în cifre reprezentând 171 copii/tineri. 
Distribuția beneficiarilor pe grade de handicap indică o pondere crescută, respectiv 
81% în rândul a celor încadrați în gradul I, urmat de gradul III, 12% și gradul II, 7%.  
Perioada  Nr. total 

copii/tineri, 
din care:  

Nr. total 
copii/tineri 
încadrați în 
grad de 
handicap 

grad I grad II grad III 

31.12.2018  228  171 139 12 20 
Tabel nr.2 Distribuția pe grade de handicap a copiilor/tinerilor din serviciile de îngrijire de tip rezidențial  

 

260

270

280

290

300

310

320

330

nr. de beneficiari la
31.12.2016

nr. de beneficiari la
31.12.2017

nr. de beneficiari la
31.12.2018

324 325

288

Evoluția numărului de copii în sistem rezidențial în perioada 
2016-2018

numar copii



 
 
 
 
 
 
 

11 
 

 
Activități desfășurate în cadrul serviciile sociale specializate din cadrul 

DGASPC Bacău 
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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 
• 68 copii au beneficiat de servicii în cadrul Centrului de Primire în Regim de 

Urgență, distribuiți astfel:18 cazuri din anul 2017 si 50 cazuri noi înregistrate pe 
parcursul anului 2018: 44 copii cu Dispoziții de plasament în regim de urgență și 6 
copii cu Referate de găzduire. La data 31.12.2018 în cadrul CPRU se aflau 
instituționalizați 17 copii.   

• 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. 

• 51 cazuri de copii cu măsură de protecție specială au fost soluționate astfel: 7 
reintegrări în familia naturală; 1 revocare prin efectul legii;  6 copii au fost plasați în 
sistem rezidențial privat; 34 copii plasați  la AMP; 2 copii plasați în sistem rezidențial 
public,  1 caz –alte situații.  

� Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață 
Pe parcursul anului 2018, 99 de copii în situație de risc au beneficiat de serviciile 

Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață, din care 68 cazuri 
înregistrate în anul 2018 și 31 cazuri provin din anul 2017. La data de 31.12.2018 în 
cadrul Adăpostului erau înregistrați 13 de copii. 

• 86 cazuri au fost soluționate după cum urmează: 25  copii au fost reintegrați în 
familie; 3 revocări de măsură prin efectul legii, 1 copil plasat în sistem rezidențial 
public; 52 copii plasați în sistem familial; 4 copii transferați în alte județe, 1 caz alte 
situații.  

• Analizând comparativ datele pentru perioada 2016-2018, constatăm o creștere 
a numărului de copii în situații de risc care au beneficiat de servicii sociale în cadrului 
Adăpostului Morcoveață de la 69 copii înregistrați în anul 2016 la 80 copii înregistrați 
în anul 2017 și  99 copii în anul 2018. 

În concluzie, din analiza datelor, putem să evidențiem următoarele aspecte:  
• 167 copii au beneficiat de servicii sociale pe parcursul anului 2018 în cadrul 

celor două alternative rezidețiale de protecție în regim de urgență, respectiv: 68  copii 
în CPRU și 99 copii în Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață;  

• Din cei 167 de copii, 118 sunt cazuri înregistrate doar în anul 2018, din care 
109 ( 92%) sunt cazuri de copii preluați în regim de urgență direct din familie ( familia 
natural/lărgită).  

• În perioada 2016-2018, înregistrăm o scădere a numărului de copii de care au 
beneficiat de servicii sociale rezidențiale în cadrul CPRU și o creștere a numărului de 
copii care au beneficiat de servicii sociale în cadrul Adăpostului de zi și de noapte 
pentru copiii străzii Morcoveață, așa cum reiese din graficul următor: 
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Grafic nr. 13, Protecția copilului în regim de urgență –alternative rezidențiale 

 
• Pentru 89 de copii din CPRU și Morcoveață s-au instituit măsuri de protecție în 

sistem familial și rezidențial, reprezentând aprox. 37% din intrările în sistemul de 
protecție din anul 2018.  
 
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 2018 în subordinea ONG-urilor de pe raza județului Bacău funcționau 
21 servicii de îngrijire de tip rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 
263 copii/tineri în dificultate. Pe parcursul anului 2018 au intrat în cadrul ONG-urilor  
un număr de 19 de copii/tineri și au încetat măsurile de protecție socială pentru un 
număr de 33copii/tineri, astfel încât la data de 31.12.2018 acestea asigurau servicii 
de protecție specială pentru un număr de 230 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, având ca atribuții principalecoordonarea activităţilor de 
asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului 
plasat la asistent maternal profesionist, la rude până la gradul IV și la familii/ 
persoane.  

La începutul anului 2018 erau ocrotiți în sistem familial un număr de 1321 
copii/tineri din care: 

→ 677copii cu măsură de protecție specială la  asistenți maternali profesioniști 
→ 406 copii  cu măsură de protecție specialăla rude până la gradul IV 
→ 206 copii cu măsură de protecție specială la familii/persoane 
→ 32 tutelă 
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În cifre absolute, în anul 2018 s-a instituit o măsură de protecție specială de tip 
familial pentru un număr de 196 copii în situație de risc, după cum urmează:  
→ 101  copii din familie ( cazuri noi)  
→ 95 copii din sistem rezidențial public și privat  

Totodată, pentru 212  copii a încetat/modificat  măsura de protecție specială 
astfel:  
→ reintegrare în familie- 35 copii 
→ revocare prin efectul legii - 84 copii 
→ încredințare  în vederea adopției-19 copii   
→ încuviințare în vederea adopției -15 copii   
→ încetare tutelă în condițiile legii - 32 copii 
→ instituire tutelă: 4 copii  
→ transfer în alte județe - 1 copil 
→ deces - 1 copil  
→ alte situații : 9 copii  
→ modificare măsură de protecție specialăîn sistem rezidențial (public și privat): 12 
copii  

 
Grafic nr.14 , Dinamica intrări – ieșiri în anul 2018 

 
La finalul anul 2018, în sistemul de protecție specială de tip familial se aflau un 

număr de 1304 copii după cum urmează:  
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sistem

familial la
31.12.2018

1321

196 212

1304

Dinamica intrări - ieșiri copii în sistem familial

Copii in sistem familial la
01.01.2018

Intrari

Iesiri

Copii in sistem familial la
31.12.2018
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Plasament la 
asistent 
maternal 

658 516 142 677 551 126 746 609 137 

Tutela 37 37 0 32 32 0    

TOTAL 1247 1010 237 1321 1.111 210 1304 1.138 166 
Tabel nr.3, Evoluția numărului de copii ocrotiți prin măsuri de protecție special de tip familial 

 

 
Grafic nr.15, Situație comparativă copii în servicii de tip familial în perioada 2016– 2018 

 
Din analiza graficului anterior se constată următoarele: 

• Creșterea numărului de copii care beneficiază de o măsură de protecție de tip 
familial, de la 1247 copii/tineri înregistrați la 31.12.2016, la 1304 copii/tineri 
înregistrați în 31.12.2018, creșterea fiind de aprox.4%, în cifre absolute fiind vorba de 
57 copii/tineri.  

• Scăderea numărului de copii din sistem familial  la 31.12.2018 față de finalul 
anului 2017, situație ce se explică în special prin încetarea tutelelor conform 
prevederilor legale în vigoare și reducerea numărului de copii plasați la rude, 
familii/persoane cu 54 de cazuri. 

• Comparativ cu 31.12.2017  se înregistrează o creștere a numărului de copii 
aflați în plasament la AMP cu 69 de cazuri. 

În acest context, la nivelul populației de copii din sistemul de protecție la 
31.12.2018,  din totalul de 1304 copii plasați în servicii de tip familial, 57% sunt în 
plasament la AMP, 13% la familii/persoane, în timp ce ponderea celor aflați în 
plasament la rude este de 30%. 

Referitor la distribuția pe grupe de vârstă, valori semnificative se înregistrează 
pentru intervalul de vârstă 14-17 ani ( 384 copii); 10-13 ani (311 copii); 3-6 ani(221 
copii) și 7-9 ani (199 copii), așa cum este prezentat în graficul următor:   

AMP Plasament
rude

Plasament
familii /

persoane

Tutela Total

Anul 2016 658 391 161 37 1247

Anul 2017 677 406 206 32 1321

Anul 2018 746 384 174 0 1304

658

391

161

37

1247

677

406

206

32

1321

746

406

174

0

1304

Distribuția copiilor aflați în sistem familial in perioada 2016 - 2018 pe tipuri 
de servicii sociale  
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Grafic nr.16, Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistem familial  

 

La 31.12.2018,  numărul copiilor din sistem familial încadrați într-un grad de 
handicap era de 200 de copii, reprezentând 15% din numărul total, 81% dintre 
aceștia fiind în plasament la asistent maternal profesionist.  

 
Rețeaua de asistență maternală 
În ceea ce privește rețeaua de asistență maternală, aceasta înregistra la 

01.01.2018 un număr de 386 asistenți maternali profesioniști la domiciliul cărora 
beneficiau de măsură de protecție un număr de 677 copii, din care 145 erau încadrați 
în grad de handicap.La 31.12.2018, rețeaua de asistenți maternali era formată din 
379 asistenți maternali profesioniști la domiciliul cărora beneficiau de măsură de 
protecție un număr de 746 copii, din care 162 erau încadrați într-un  grad de 
handicap. 

Comparativ cu anul 2016, în anul 2018 se înregistrează o diminuare a 
numărului de AMP cu aproximativ 5%, în timp ce numărul copiilor plasați la AMP 
înregistrează o creștere cu aprox 12% față de aceeași perioadă a anului 2016. 

 
2.6 Adopția 

În anul 2018, 40 de copii din sistemul  județean de protecție a copilului au 
primit șansa de a crește într-o familie. Acestora li se adaugă74 de copii 
instituționalizați care au devenit liberi la adopție.  

 
 

NR. Total beneficiari

<1

1 - 2

3 - 6

7 - 9

10 - 13

14 - 17

≥18

746

21
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145

130
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186
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6

3
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174

1
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Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistem familial 

Plasament familii / persoane

Plasament rude
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  Anul  
 

2016 2017 2018  

Deschidere procedură adopţie internă 
(copii liberi la adopţie) 

44 23 
74  

Familii atestate 46 56 57  
Familii pe lista de aşteptare 56 72 68 

Adopţii finalizate 24 37 42  
Încredinţări în vederea adopţiei 19 33 25  

Copii dezinstituţionalizaţi 43 32 40 
Adopţii în monitorizare 68 79 73 

Tabel nr.4, Evoluția indicatorilor privind adopția 

Pe parcursul anului 2018 s-au aflat pe rolul instanței cu propunere de 
deschidere adopții un numar de 164 de cazuri/ dosare, din care 86 de cazuri depuse 
în anul 2018, 78 cazuri rămase din semestrul II 2017. 

Din totalul dosarelor depuse,74 de copii au devenit adoptabili în perioada 
raportată, 21 cazuri sunt în pronunțare, 68 cazuri pe rolul Tribunalului Bacau cu 
propunerea de deschidere procedură adopție și 1 caz respins. 

În anul 2018 un număr de 168 copii au prevăzut în PIP-uri adopția națională, 
din care 90 sunt cazuri din 2018 si 78  cazuri rămase în lucru din anul 2017. 

La 31.12.2018 în sistemul de protecție din cadrul DGASPC Bacău sunt 
înregistrați 79 copii liberi la adopție,din care 27 de copii sunt pe ”Profilul copiilor greu 
adoptabili” (copii pentru care nu s-a identificat o familie timp de 9 luni de zile de la 
momentul în care au fost declarați adoptabili).  

Principalii factori care influențează acest demers al adopției sunt:  
- vârsta copiilor, așa cum este prezentată în graficul următor:  

 

 
Grafic nr.17, Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor liberi la adopție 
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- starea de sănătate, respectiv încadrarea în grad de handicap. Astfel, aprox. 
37% dintre copiii liberi la adopție la 31.12.2018 sunt încadrați într-un grad de 
handicap: 

 
Grafic nr.18, Încadrarea în grad de handicap a copiilor liberi la adopție 

 
Comparativ cu anii anteriori, în anul 2018 înregistrează valori în creștere, 

următorii indicatori:  
→ Deschidere procedură adopţie internă: 74 cazuri – copii liberi la adopție 
→ Copii dezinstituţionalizaţi: 40 cazuri  
→ Adopţii finalizate: 42 cazuri  
→ Familii atestate: 57 familii  

 
2.7 Prevenirea separării copilului de familie 

Pe această componentă, anul 2018 au continuat intervențiile și proiectele 
inițiate în anii anteriori, după cum urmează:  
- 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; 
-  Proiectul de prevenire a separării copiilor de familie Hope and Homes for 
Children România-DGASPC Bacău 

Astfel, 180 copii din 76 de familii au beneficiat în cadrul parteneriatului cu 
Fundația SERA România – Copiii au dreptul la familie 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 

Copii încadrați în 
grad de handicap 

37%
Copii fără grad de 

handicap 
63%
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spațiului de locuit, etc) urmărind eliminarea factorilor de risc pentru menținerea sau 
reintegrarea copilului în familie, după cum urmează:  

 
 Număr 

solicitări  
Număr familii  
beneficiare  

Număr copii  
beneficiari , 
din care :  

Număr 
cazuri 
prevenire  

Număr caz 
reintegrare  

Alte 
situații  

Proiectul  
”Copiii au 
dreptul la 
familie”   

39 cereri  63  familii din 
care 35 cazuri 
din anii 
anteriori  

139 copii  128 copii  11 copii  - 

 Proiectul de 
prevenire a 
separării 
copiilor de 
familie Hope 
and Homes 
for Children 
România-
DGASPC 
Bacău 
 

13 cereri  13 familii  41 copii  17 copii  14 copii  10 
cazuri  

Număr total 
de beneficiari  

 76 familii  180 copii  145 copii  25 copii  10 copii  

Tabel nr.4, Beneficiari proiecte de prevenire a separării copilului de familie  
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Caz în Comuna Corbasca  

 

Caz în comuna Motoșeni  

 

 În contextul implementării proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de 
servicii integrate la nivelul comunității”, au fost furnizate 78.318  servicii, după cum 
urmează: acompaniere și sprijin – 14.595, consiliere – 20.951, evaluare nevoi - 5.540, 
informare și orientare – 24.965, monitorizare și evaluare – 13.521, referire – 11.488, 
servicii prioritate zero – 15.  

De asemenea, pe parcursul anului 2018, 37 din cele 38 de comunități în 
proiect, au aplicat pentru microgranturi. Cererile de finanțare s-au adresat unui număr 
de aproximativ 3.013 copii cu vârste cuprinse între 0-17 ani, din totalul de 19.654  
copii cu vulnerabilități înregistrați în Aurora și 978 părinti. 

Cu impact direct asupra prevenirii  riscului de separare a  copilului de familie  
prin intervenții care vizează prevenirea sarcinii nedorite s-au implementat în anul 
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2018 activitățile din cadrul Proiectului ”Prevenirea sarcinii nedorite în județul Bacău” 
implementat în parteneriat cu SERA România.  

Astfel în perioada 01.11.2016-31.12.2018, echipa mobilă de prevenire a 
abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite a înregistrat următoarele rezultate: 
1277persoane consiliate; 62 consilieri de grup;447 persoane care beneficiază de o 
metodă contraceptivă (6 sterilete, 207 prezervative şi 234 pilule);199 consilieri 
individuale; 263  vizite medici;1659 vizite la domiciliu. 

Monitorizare înteren în com. Ungureni 

 

Informare grup țintă  
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Modulul Maternal 
Pe parcursul anului 2018 prin intermediul Modulului Maternal s-au furnizat 

servicii specializate de prevenire a separării  nou-născutului, respectiv sugarului de 
mamă, unui număr de 28 mame în dificultate cu 39 copii, cu 5 cazuri mai multe 
decât în anul 2017 , conform tabelului următor:  
01.01.2018-
31.12. 2018  

Cazuri existente la 
începutul lunii 
ianuarie  

Intrări  Ieşiri  Cazuri 
existente la 
sfîrșitul lunii 
decembrie 

Total cazuri 
instrumentate în 
cursul  anului  
2018 

Cupluri 
asistate 

copii 5 34 31 8 39 
mame 4 24 22 6 28 

Cupluri 
monitorizate post 
servicii  

2 14 11  5  16  

Tabel nr.5, Beneficiari Modulul Maternal  în anul 2018 

Din cele 28 de cazuri –mame, 4 mame cu 5 copii provin din anul 2017, iar 24 
mame cu 34 copii  fost admise în anul 2018. Totodată s-au aflat în monitorizare post 
servicii 16 cazuri.  
 Pe parcursul anului 2018 a încetat furnizarea de servicii în cadrul Modulului 
Maternal pentru  număr de 22 mame și copiii acestora(31 copii), astfel: 

→ 14 mame și  copiii acestora (23 de copii) au fost reintegrați în familie; 
→ pentru 7 copii a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție specială la 

asistent maternal profesionist; 
→  7 mame au părăsit Modulul Maternal ca urmare a instituționalizării copiilor;  
→ Un cuplu mamă- copil a fost admis în cadrul Asociației Pro-Vita pentru născuți 

și nenăscuți, județul Prahova;  
În termeni de performanță a intervențiilor, obiectivul de prevenire a separării 

copilului de familie s-a atins în procent de 62%.  
 
2.8. Prevenirea și protecția victimelor violenței în familie 

În anul 2018 s-au oferit servicii de găzduire, acompaniere, asistență de 
specialitate, consiliere psihologică, socială și juridică în cadrul Modulului Artemis,  
unui număr de 41victime ale violenței domestice (femei) și copiilor acestora(78).  

 
01.01.2018-
31.12.2018 

Cazuri 
existente la 
începutul lunii 
ianuarie 

Intrări  Ieşiri  Cazuri 
existente la 
sfârșitul lunii 
decembrie 

Total cazuri 
instrumentate 
în cursul 
anului 2018 

Cupluri 
asistate 

copii 11 68 70 9 78 
mame 6 35 36 5 41 

Tabel nr.6, Beneficiari Modulul Artemis în anul 2018  

Comparativ cu anii anteriori este evidentă creșterea numărului de cazuri 
gestionate în anul 2018 în cadrul Modulului Artemis, după cum urmează:  
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Grafic nr.19, Beneficiari în Modulul Artemis 2016-2018 

Pe parcursul anului 2018 a încetat furnizarea de servicii în cadrul 
ModululuiArtemis pentru  număr de 36  mame și copiii acestora(70 copii), astfel: 

→ Reintegrare în familie – 43  copii și mamele acestora  
→ Reintegrare în familie cu ordin de protecție – 4 copii și mamele acestora  
→ Reintegrare socială – 23 copii și mamele acestora 

Specialiștii din cadrul Compartimentului pentru prevenire și combatere a 
violenței domestice au gestionat în anul 2018 un număr de 74cazuri de violență în 
familie (victime femei), mai mult cu 20 de cazuri față de anul 2017. Beneficiari au 
fost și 205 de copii, victime colaterale în situațiile de violență în familie. 

Servicii asigurate  victimelor violenței în familie și copiilor  acestora:  
→ consiliere primară = 74 cazuri; 
→ consiliere socială = 72 cazuri; 
→ consiliere psihologică = 45 cazuri; 
→ consiliere juridică = 67 cazuri; 
→ mediere =34 cazuri; 
→ asistență socială =72  cazuri; 

Demersuri legale inițiate sau retrase de către victimele violenței în 
familie, în perioada raportată: 

→ certificat medico-legal = 15 cazuri; dintre care: 15 inițiate, 0 retrase; 
→ plângere la poliție = 52 cazuri dintre care: 52 inițiate, 27 retrase; 
→ plângere penală = 21 cazuri dintre care: 21 inițiate, 7 retrase; 
→ obținere ordin de protecție = 14 cazuri dintre care: 14 inițiate, 4 retrase; 
→ evacuare agresor = 7 cazuri dintre care: 7 inițiate, 1 retras; 
→ încredințare minor = 13 cazuri dintre care: 13 inițiate, 1 retras; 
→ introducere acțiune de divorț = 17 cazuri dintre care: 17 inițiate, 8 retrase; 
→ solicitare/majorare pensie de întreținere = 1 caz dintre care: 1 inițiat, 0 

retras. 
Risc asociat cazului de violență în familie, în perioada raportată: 

→ consum excesiv de alcool = 20 cazuri; 
→ antecedente penale = 4 cazuri; 

2016

2017

2018

28

27

41

63

51

78

Beneficiari Modul Artemis 2016-2018 

Copii

Mame
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→ boli neuropsihice = 4 cazuri; 
→ condiții precare de viață = 33 cazuri; 
→ violență în copilărie în familia de origine = 36 cazuri; 
→ izolare de familie și prieteni = 19 cazuri. 

Totodată au fost furnizate servicii sociale și unui număr de 74  agresori, după 
cum urmează:  

→ Consiliere psihologică – 6 cazuri ;  
→ Consiliere pentru reinserție socială și ocupațională- 7 cazuri;  
→ Consiliere juridică- 32  cazuri;  
→ Consiliere și mediere familială- 33 cazuri;  
→ Facilitare acces tratamente – 3  cazuri 

Factori de risc ai agresorului familial, în perioada raportată:  
→ consum excesiv de alcool -59 cazuri;  
→ antecedente penale = 6 cazuri; 
→ boli neuropsihice = 1 caz; 
→ condiții precare de viață = 33 cazuri; 
→ violență în copilărie în familia de origine = 40 cazuri; 
→ izolare de familie și prieteni = 3 cazuri. 

 
2.9 Evaluarea și recuperarea copilului cu dizabilități 

 La data de 31.12.2018 în evidența RENPH în județul Bacău erau înregistrați 
2022 copii încadrați într-un  grad de handicap ( 371 copii cu handicap în sistemul de 
protecție specială și 1651 copii cu handicap în familie),cu 60 de cazuri mai mult față 
de aceeași  dată a anului 2017. 

 În perioada raportată s-au emis certificate de încadrare în grad de handicap 
pentru un număr de 262 copii, cazuri noi și au fost reevaluate 1314 cazuri. Se 
constată o creștere cu aprox.8 % a numărului de certificate de încadrare în grad de 
handicap, cazuri noi, de la 242 cazuri înregistrate în anul 2017, la 262 cazuri noi în 
anul 2018.  

 

Număr total copii încadrați în grad de handicap 

Cazuri noi

Cazuri reevaluate

1962

242

1720

2022

262

1314

Copii încadrați în grad de handicap 2017-2018

2017

2018
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Grafic nr.19, Copii încadrați într-un grad de handicap 2017-2018 

Conform datelor înregistrate în RENPH (Registrul Electronic Național al 
Persoanelor cu Handicap) la 31.12.2018, 74% dintre copiii cu dizabilități sunt 
încadrați în Gr. I de handicap, 9 % în Gr.II,16% în Gr.III, și 1% în Gr.IV.  

 

Grafic nr.20, Distribuția pe grade de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2018 
 

  De asemenea, în ceea ce privește distribuția pe tipuri de handicap, procentaje 
semnificative înregistrează  copiii cu handicap asociat (26%); handicap mental (23%) 
și handicap psihic (22%).  
 

 
 

  Grafic nr.21 Distribuția pe tipuri de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2018 

1503, 74%

188, 9%

319, 

16%

12, 1%
Distribuția pe grade de handicap a copiilor cu handicap 

Gr.I

Gr.II

Gr.III

Gr.IV

fizic, 69, 3%

Somatic , 331, 16%

Auditiv , 71, 4%

Vizual , 86, 4%

Mental, 455, 23%
Psihic, 436, 22%

Asociat, 519, 26%

HIV/SIDA, 6, 0%

Boli rare , 46, 2%
Surdomutitate , 3, 

0%

Distribuția  pe tip de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2018 

fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdomutitate



 
 
 
 
 
 
 

28 
 

Totodată, aproximativ 82% ( 1651 copii) 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 

furnizatpe parcursul anului 2018 servicii specializate (recuperare, terapie pentru copil 
și familie, grupuri de suport, etc)pentru 470 copii cu dizabilități(aproximativ 23% 
din numărul total de copii cu dizabilități).  
 

 
Grafic nr.22 Copii beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de DGASPC Bacău 

 
Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu 
În perioada raportată echipele mobile au furnizat servicii unui număr de 112 

copii cu dizabilități aflați în îngrijirea familiei naturale/lărgite din 40 de comunități din 
județul Bacău.  La data de 31.12.2017 în baza de date a Unității mobile de intervenție 
la domiciliu erau înregistrați78copii. 

Cele 3 echipe mobile au intervenit în 40 de comunități active din cele 85 de 
comunități din județul Bacău cu care s-au încheiat convenții de colaborare în anul 
2018 din județul Bacău, după cum urmează: 
• Echipa Podu Turcului(37 cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 11 

primării din totalul celor  30, cu care s-au încheiat convenţii de colaborare, în anul 
2018. Primăriile active: Traian, Secuieni, Pînceşti, Lipova, Horgeşti, Gioseni, 
Corbasca, Răchitoasa, Coloneşti, Podu Turcului şi Negri şi-au arătat disponibilitatea în 
sprijinirea echipei în vederea realizării activităţilor propuse. 
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• Echipa Onești (30 cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 10 de 
primării din totalul celor 31 cu care s-au încheiat convenţii de colaborare. Primăriile 
active: Coțofănești, Ștefan cel Mare, Strugari, Gura Văii, Urechești, Sănduleni, Berești 
Tazlău, Luizi Călugăra, Helegiu, Filipești. 

• Echipa Comăneşti(45 cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 19 de 
primării din totalul celor  24 cu care s-au încheiat convenții de colaborare, acestea 
fiind: Asău, Agăş, Brusturoasa, Ghimeş Făget, Buciumi, Mânăstirea Caşin, Casin, Tg. 
Trotuş, Zemeş, Bogdăneşti, Pîrgăreşti, Balcani, Solonţ, Comăneşti, Dărmăneşti, 
Dofteana, Slănic Moldova, Poduri, Oituz. 

 
 
Servicii sociale/intervenții furnizate beneficiarilor de către echipele mobile de 
intervenție la domiciliu în anul 2018 
Dimensiunea socială a intervenției: 

→ 112 intervenţii de consiliere socială şi sprijin privind depăşirea situaţiilor de 
criză; 

→ 112  şedinţe de informare/ îndrumare privind  obţinerea drepturilor şi serviciile 
sociale; 

→ 55  şedinţe de mediere între familii şi instituţii/ servicii. 
→ 53 au beneficiat de consiliere socială  privind integrarea/ reintegrarea copilului 

într-o formă de învățământ 
Dimensiunea psihologică: 

→ 140  cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică copii/ părinţi; 
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→ 125 cazuri au beneficiat de şedinţe de stimulare cognitivă şi a limbajului; 
→ 57 cazuri au beneficiat de şedinţe de stimulare senzorială; 
→ 63 cazuri au beneficiat de şedinţe de optimizare şi dezvoltare personală.  

Kinetoterapie : 
→ 15 cazuri au beneficiat de şedinţe de educare neuromotorie; 
→ 8 cazuri au beneficiat de şedinţe privind dobândirea unor deprinderi motrice 

de bază; 
→ 12 cazuri au beneficiat de şedinţe de îmbunătăţire a calităţi motrice de bază; 
→ 15  cazuri au beneficiat de şedinţe de educare psihomotrică; 
→ 7 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere privind dobândirea unei 

aparaturi ortopedice/ protezare; 
→ 14 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere/ îndrumare către centre 

specializate. 
Dimensiunea medicală: 

→ 22 cazuri au beneficiat de şedinţe de informarea și consilierea familiei cu 
privire la tehnici şi modalităţi de creştere a abilităţilor de autoservire a copilului în 
vederea scăderii gradului de dependență; 

→ 17 cazuri au beneficiat de şedinţe cu privire la importanţa menținerii igienei 
personale a copilului și a locuinței; 

→ 25 cazuri au beneficiat de şedinţe cu privire la importanța menținerii unui 
regim alimentar echilibrat specific vârstei și diagnosticului; 

→ 43 cazuri au beneficiat de şedinţe cu privire la importanţa realizării evaluărilor/ 
reevaluărilor medicale periodice, precum și respectarea indicațiilor primite de la 
medicul specialist și administrarea tratamentului recomandat. 

 
Dimensiunea educațională –grupuri de suport  
 Specialiștii din cadrul echipelor mobile au organizat și facilitat 3 întâlniri ale 
grupurilor de suport la care au participat 30 părinți/reprezentanți legali ai copiilor cu 
dizabilități.  
Alte tipuri de intervenții și rezultatele obținute: 

→ Integrare/reintegrare într-o formă de învăţământ specifică diagnosticului 
copilului: 42 cazuri; 

→ informare pentru integrarea în centre de recuperare specifică: 49 cazuri; 
→ îndrumare către centre medicale-staţiuni balneo-climaterice pentru investigaţii-

tratament: 41 cazuri; 
→ îndrumare în vederea achiziţionării de echipamente medicale specifice 

diagnosticului: 15 cazuri; 
→ îndrumare în vederea obţinerii orientării şcolare cu curriculum adaptat/ 

şcolarizare la domiciliu: 54 cazuri; 
→ mediere între familiile beneficiare în vederea oferirii reciproce de suport 

informaţional şi emoţional: 23 cazuri; 
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→ mediere între familii şi autorităţile locale în vederea aplanării conflictelorşi 
dobândirea drepturilor aferente: 21cazuri; 

→ mediere între familii şi autorităţile locale în vederea facilitării accesului copilului 
la servicii specializate (transport gratuit cu mijloacele de transport interurbane în 
sistem privat): 7 cazuri; 

→ mediere între familii şi instituţiile de învăţământ, urmărind respectarea 
recomandărilor comisiei de orientare şcolară, adaptarea programei şcolare, gradul de 
adaptabilitate a copilului la cerinţele programei şcolare: 28 cazuri; 

→ dobândirea unui sprijin financiar pentru depăşirea situaţiei de criză: 19 cazuri; 
→ dobândirea drepturilor aferente gradului: buget complementar45 

cazuri;alocaţie dublă –10 cazuri;legitimaţie de transport urban şi interurban-14 cazuri; 
rovignetă – 10 cazuri;transport cu ambulanţa: 16 cazuri;indemnizaţie pentru copilul 
încadrat în grad de handicap: 8cazuri; angajarea unui asistent personal pentru copilul 
cu dizabilităţi:6 cazuri;scutire de la taxe şi impozite: 10 cazuri;alocaţie hrană şi 
cazarmament pentru copiii cu CES din învăţământul de masă: 25 cazuri; card 
parcare:2 cazuri;card european:3 cazuri; credit bancar: 1 caz. 
 

Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități 

 În anul 2018 un număr de 327copii/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 (130beneficiari) și CSS Alexandra Onești (156 beneficiari).  

 

 
Grafic nr.23 Copii beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de DGASPC Bacău 

2016

2017

2018

158

156

156

163

171

130

321

327

286

Copii beneficiari  ai Centrelor de recuperare din cadrul DGASPC Bacău 

Total beneficiari

C.S.S."Ghiocelul" -Centrul de
recuperare pentru copilul cu
dizabilitati

C.S.S. “Alexandra” Onesti -
Centrul de recuperare pentru 
copilul cu dizabilitati 
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Compartimentul de consiliere pentru persoanele cu tulburări de spectru autist 
Pe parcursul anului 2018,106 copii și părinții/reprezentanții legali ai acestora 

au beneficiat de serviciile oferite în cadrul Compartimentului TSA. 
 

Intervenții terapeutice 
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2.10 Servicii non-rezidențiale asigurate copiilor în situații de risc 
2.10.1 Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat, 
neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare –Telefonul Copilului ”983” 

Pe parcursul anului 2018 pe această componentă au fost instrumentate 733 
sesizări privind copii aflați în situații de risc, cu următoarea tipologie: 

Tipologie Total cazuri  Urban  Rural  
Abuz fizic  92 18 74 
Abuz emoțional  32 7 25 
Abuz sexual  27 5 22 
Neglijare  444 111 333 
Exploatare prin muncă  11 2 9 
Copii părăsiți în unitățile sanitare 4 3 1 
Competența altui serviciu  70 26 44 
Alte situații  53 25 28 
Total cazuri  733 197 536 

Tabel nr.7 Tipologia sesizărilor în anul 2018 

Analizând tipologia cazurilor instrumentate, cele mai frecvente situații 
investigate/evaluate și care au necesitat intervenție au fost cele de abuz și neglijare a 
copilului –595 cazuri, reprezentând 81% din totalul sesizărilor înstrumentate.  

Referitor la mediul de proveniență, în ceea ce privește cazurile de abuz și  
neglijare, datele indică un procent mai mare al cazurilor din mediul rural( 76%), iar 
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cea mai afectată grupă de vârstă este cea cuprinsă în intervalul 3-6 ani cu un procent  
de 28% din totalul cazurilor.  

Echipa mobilă a Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul 
abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare –Telefonul Copilului ”983” a 
intervenit pe teren ori de câte ori situația semnalată a impus acest lucru, realizând 
214 deplasări în teren în comunitățile județului Bacău.  

Din totalul de 733 cazuri instrumentate în cursul anului 2018, 115 copii au fost 
preluați în sistemul de protecție specială în regim de urgență.  

 
2.10.2. Alternative non –rezidențiale – compartimentul de consiliere și sprijin 
pentru părinți și copii  
 În anul 2018, echipa compartimentului a instrumentat un număr de 328 de 
cazuri, din care 214 cazuri au fost înregistrate în anul 2018, așa cum este prezentat 
în tabelul următor:  

Tipologie Total  cazuri în 
anul 2018 

Abuz fizic  7 
Abuz emoțional  31 
Abuz sexual  14 
Neglijare  4 
Violență domestic și conflicte familiale 89 
Sărăcie  6 
Adolescent cu comportament la risc  45 
Alte situații  18 
Total  214 

Tabel nr.8Tipologia sesizărilor în anul 2018 

 
2.10.3. Alternative non –rezidențiale destinate copilului străzii  

Pe parcursul anului 2018, specialiștii din cadrul Compartimentului de 
coordonare și informare pentru copilul străzii au gestionat un număr de 88 cazuri cu 
53 de cazuri mai mult decât în anul 2017, asigurându-se accesul la servicii sociale și 
intervenții specializate după cum urmează:  
-   evaluare &monitorizare în teren: 62 cazuri  
-  consiliere socială- 65 cazuri: s-au oferit servicii de consiliere  individuală  și pentru 
membrii familiei naturale și lărgite, în scopul obținerii actelor de stare civilă, al 
identificării unui loc de muncă, al relaționării cu autoritățile publice locale, dar și cu 
membrii comunității care au oferit sprijin sau care sunt în măsură să intervină cu 
activități suportive în folosul beneficiarilor; 
-  consiliere juridică – 15 cazuri: s-au oferit servicii de consultanță și consiliere 
juridică, în scopul respectării drepturilor beneficiarilor;   
-  consiliere  psihologică  – 65 de cazuri (minori și adulți) - este un serviciu accesat, 
după evaluarea psihologică a beneficiarilor și identificarea problemelor, în funcție de 
nevoile acestora 

În anul 2018 s-a dezvoltat  activitatea de ”lucru stradal”  fiind realizate 65 
deplasări în zonele municipiului Bacău cunoscute ca areal de activitate intensă în 
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ceea ce privește cerșetoria. Ca urmare a acestor deplasări, au fost identificați 14 
copii care au  beneficiat de serviciile Adăpostului ”Morcoveață„.  

În scopul eficientizării intervențiilor pe componenta de prevenire și combatere 
a actelor de cerșetorie, în anul 2018 s-au realizat activitățile planificate în ”Planul de 
colaborare pentru prevenirea și combaterea actelor de cerșetorie pe raza 
municipiului Bacău”  și s-au organizat și derulat o serie de acțiuni în cadrul 
comunității, după cum urmează:  

→ Campanie de sensibilizare a comunității – ”Atitudinea ta față de fenomenul 

cerșetoriei poate face diferența” cu scopul de informare și conștientizarea 
comunității asupra riscurilor la care sunt expuși copiii care cerșesc; Campania s-a 
derulat timp de 4 luni și a implicat în activități 90 de copii, 16 adulți/părinți și 10 
specialiști.   

 
 

→ Campania ”19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și 

tinerilor” în parteneriat cu Fundația Internațională a Comunităților Educative(FICE) 
România și în colaborare cu mai multe școli și primării din județul Bacău. Campania 
s-a derulat în perioada 1-19 noiembrie 2019 și a implicat în activități 95 copii din 
mediul urban, 293 copii din mediul rural, 10 părinți 15 specialiști,  5 cadre didactice, 6 
reprezentanți ai APL-urilor. 
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→ Acțiuni de informare cu 30 de voluntari și 6 specialiști din cadrul ONG-ului 

YANA ; 
→ Acțiuni de informare la Școala Constantin Platon din Mun. Bacău la care au 

participat 99 copii. 
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2.10.4. Alternative non –rezidențiale destinate copilului victimă a traficului de 
persoane, copilul neînsoțit pe teritoriul altor state  
 Prin intermediul Compartimentului de informare și consiliere pentru copilul 
victimă a traficului de persoane și copilul neînsoțit pe teritoriul altor state, în anul 
2018 au fost gestionate 114 cazuri, asigurându-se accesul la servicii sociale și 
intervenții specializate după cum urmează:  
-  consiliere socială- 65 cazuri: s-au oferit servicii de consiliere  individuală  și pentru 
membrii familiei naturale și lărgite, în scopul obținerii actelor de stare civilă, al 
identificării unui loc de muncă, al relaționării cu autoritățile publice locale dar și cu 
membrii comunității care au oferit suport  sprijinind beneficiarii; 
- consiliere juridică – 65 cazuri: s-au oferitservicii de consultanță și consiliere juridică, 
în scopul respectării drepturilor copiilor; beneficiarii au fost acompaniați în fața 
instanțelor de judecată, s-a oferit suport juridic familiilor acelor copii aflați neînsoțiți pe 
teritoriul altor state; victimele traficului intern și extern de persoane au benficiat de 
sprijin jurdic direct, în funcție de nevoile identificate în timpul evaluărilor; 
- consiliere  psihologică  – 65 de cazuri (minori și adulți) - este un serviciu accesat, 
după evaluarea psihologică a beneficiarilor și identificarea problemelor, în funcție de 
nevoile acestora;  
- asistarea minorilor în etapele de audiere a acestora de către reprezentanții 
poliției/procuratură/parchet -20 minori au fost asistați în timpul audierilor în procesul 
de urmărire penală.  

Echipa Compartimentului a organizat în anul 2018 o serie de acțiuni de 
informare și conștientizare a comunității cu privire la problematica beneficiarilor: 

→ Cu ocazia „Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane” s-au 
desfășurat 2 acțiuni pe linia prevenirii traficului la care au participat 70 de elevi, 200 
de studenți și 5 cadre didactice. 

→ Acțiune de informare la Școala Generală Stănișești la care au participat 60 de 
copii 

→ Cu ocazia Zilei Mondiale a Luptei împotriva Exploatării Sexuale au participat 
75 de elevi la Liceul Anghel Saligny din mun. Bacău 

→ Acțiune de informare la Școala Constantin Platon la care au participat 22 de 
copii. 

 
2.10.5. Alternative non –rezidențiale destinate copilului care a săvârșit fapte 
penale și nu răspunde penal 

Copiii care încalcă legea provin din familii social vulnerabile, familii 
dezorganizate, familii care neglijează copiii, familii numeroase, familii în care părinţii 
sunt consumatori de alcool, familii ce utilizează metode brutale de educaţie sau 
disciplineaza violent proprii copii, părinţi cu antecedente penale, familii 
monoparentale sau cu părinţi şomeri, majoritatea dependenți de servicii sociale pe 
termen lung. Prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea fiecarei 
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comunități, pentru ca aceasta să asigure o dezvoltare armonioasă a minorilor, cu 
respect pentru propria personalitate încă din copilărie. 

Specialiștii din cadrul Compartimentului de orientare, supraveghere și sprijin 
pentru reintegrarea socială a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde 
penal au instrumentat în perioada raportată, 179 de cazurice au avut ca și 
problematică minorii care au comis fapte penale, dar nu răspund penal, asigurând 
următoarele tipuri de intervenții:  

→ Monitorizarea / reevaluarea în teren a cazurilor active care au făcut obiectul 
evaluărilor inițiale și oferirii de servicii de specialitate : 55 cazuri;  

→ Consiliere socială - s-au oferit servicii de consiliere individuală și pentru 
membrii familiei naturale și lărgite, în scopul obținerii actelor de stare civilă, al 
identificării unui loc de muncă, al relaționării cu autoritățile publice locale, dar și cu 
membrii comunității care au oferit suport/ sprijini beneficiarilor: 55 cazuri;  

→ Consiliere juridică – s-au oferitservicii de consultanță și consiliere juridică, în 
scopul respectării drepturilor beneficiarilor, s-a oferit suport juridic familiilor acelor 
copii în funcție de nevoile identificate în timpul evaluărilor: 55 cazuri;  

→ Consiliere psihologică (minori și adulți) - este un serviciu accesat, după 
evaluarea psihologică a beneficiarilor și identificarea problemelor, în funcție de 
nevoile acestora: 55cazuri;  

→ Asistarea minorilor în etapele de audiere a acestora de către reprezentanții 
poliției/ procuratură/ parchet: 75 de minori au fost asistați în timpul audierilor. 

Prin alternativele non-rezidențiale din cadrul Complexului de servicii sociale 
pentru intervenție în situații de urgență în domeniul protecției copilului s-au organizat 
în anul 2018 o serie de evenimente și acțiuni de informare și conștientizare a 
comunității, după cum urmează:  

Specialiștii din cadrul Compartimentului apreciază ca progrese în anul 2018: 
crearea și buna funcționare a activității de audiere a copilului-victimă și 
copilului agresor, în contextul modificării Codului de procedură penală; existența 
unei proceduri de lucru apreciată de colaboratori, care acoperă etapele de 
intervenție, în astfel de situații. 

Activitatea Echipei intersectoriale locale (EIL)1 
→ Conceperea, derularea și participarea la Campania: Atitudinea față de 

fenomenul cerșetoriei poate face diferența. 
→ Acțiuni de informare și conștientizare a copiilor din școli și licee din 

județ cu privire la problematica traficului de persoane și consecințele acestora-
6 întâlniri cu elevi din Bacău; 

→ Acțiuni de informare și conștientizare a beneficiarilor din  cadrul alternativelor 
de urgență cu privire la drepturile acestora, formarea abilităților de igiena personală,  

                                                             
1EIL 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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cunostințe de educație sexuală -4 acțiuni, în colaborare cu specialiști ai instituției si 
persoanele de referință ale copiilor beneficiari; 

→ Acțiuni de informare și conștientizare a personalului care lucrează în 
domeniul asistenței sociale de la nivelul autorităților publice locale-2 întâlniri; 

→ 2 noiembrie 2018 – Cercul Compasiunii – acțiune destinată memoriei 
copiilor decedați, ca urmare a abuzurilor; reprezentanți ai EIL au participat, alături de 
alți specialiști la crearea unei Inimi - simbol din realizat candele luminoase și obiecte 
decorative colorate de ei;  

→ Participare la derularea Campaniei: 19 zile de prevenire a abuzurilor și 

violențelor asupra copiilor și tinerilor ”-5 acțiuni derulate în Școala Gimnazială 
Constantin Platon, Școala Gimnazială Gîrleni, Școala Gimnazială Pîrjol, Școala 
Gimnazială Lipova și Școala Gimnazială Colonești, în colaborare cu alți specialiști în 
domeniu.  

2.11 Servicii de asistență și sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu 
dizabilități sau cerințe educative speciale 
 Această categorie de servicii este asigurată la nivelul DGASPC Bacău de 
către Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate înființatconform Hotărârii 
nr.195/28.12.2016.  

Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate a preluat proiecte  și activități 
importante implementate de către DGASPC Bacău, destinate tinerilor aflați în 
dificultate și care presupun pregătire și formare de deprinderi necesare integrării 
socio-profesionale, după cum urmează:  
→ Proiect „Învăț, știu, pot!”  - Atelier de formare în meseria de hair stylist; 
→ Proiect ”Centrul de resurse pentru tineri în situație de risc; 
→ Compartimentul pentru formarea de deprinderi de viață independentă; 
 Pe parcursul anului 2018 prin intermediul CMDIT s-au asigurat tinerilor în 
dificultate și cu nevoi speciale,  servicii de găzduire, îngrijire, educație și pregătire în 
vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale, după cum urmează:  
- 32 tineri au beneficiat de servicii de găzduire și îngrijire;  
- 26 tineri integrați profesional;  
- 3 tineri au beneficiat de sprijin pentru obținerea unei locuințe;  
- 16 tineri au accesat un curs de calificare/recalificare;  
- 77 tineri au participat la 6 ateliere tematice în vederea integrării/reintegrării sociale 
și Dezvoltare personală/orientare vocațională  
- 7 grupuri de suport cu participarea a 74 tineri;  
- 7 tineri aflați în proces de monitorizare post-integratorie;  
- 73 părinți/reprezentanți legali au primit servicii de suport cu scopul conștientizării  
nevoii de educație și susținere a tinerilor;  
- 219 tineri între 16-29 ani, aflați în dificultate din mediul rural, identificați și 
înregistrați pe platforma web;  
- 193 tineri din cei 219 s-a procedat la evaluarea psihologică a aptitudinilor 
vocaționale ale acestora, la consilierea și orientarea în carieră.  
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 În anul 2017 un număr de 5  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.  
 
2.12 Activitatea Secretariatului  Comisiei pentru Protecția Copilului 

În anul 2018, Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului a înregistrat 
următorii indicatori de rezultat:  
-1476 cereri de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap și programarea 
pentru evaluare și  dosare pregătite pentru evaluare complexă; 
- 1576 dosare preluate de la SECCD, după evaluarea complexă, prelucrate 
înprogramul D-smart,  prezentate spre analiză CPC și introduse în CMTIS;  
- 1576 certificate şi hotărâri de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 
înregistrate și transmise beneficiarilor;  
- a asigurat suportul logistic și administrativ pentru derularea în bune condiții a 
activităției Comisiei pentru Protecția Copilului.  

Comisia pentru Protecția Copilului Bacău a analizat un număr de1576  dosare 
de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și a adoptat 402 
hotărâri(38hotărâri pentru cazurile noi care au necesitat instituirea unei măsuri de 
protecție, 20 hotărâri de înlocuire măsură de protecție,88hotarâri de menținere a 
măsurii de plasament până la finalizarea studiilor sau până la integrarea socio-
profesională, 13 hotărâri de încetare a măsurii de protecție prin reintegrare în familie,  
99 hotărâri de încetare a măsurii de plasament prin efectul legii, 59 hotărâre de 
atestare AMP, 136 hotărâri de reatestare AMP, 3 hotărâri de retragere a atestatului 
de asistent maternal profesionist, 3 hotărâri de modificare hotărâre atestare, 1 
hotărâre respingere prealabilă împotriva unei hotărâri de retragere atestat AMP.  
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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) 
  

În anul 2018 în subordinea DGASPC Bacău au funcționat 19servicii de 
îngrijire de tip rezidențial, din care 18 servicii destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități și 1 centru destinat persoanelor vârstnice, în cadrul cărora s-au 
acordat servicii unui număr de 878 persoane adulte în dificultate (cu și fără 
dizabilități).  

La data de 31.12.2018 în sistemul de protecție de tip rezidențial a persoanelor 
adulte erau instituționalizate 835 persoane, în scădere cu 5% comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 2016. De altfel, în perioada 2016 – 2018 se menține un trend 
descendent în ceea ce privește numărul  persoanelor instituționalizate. 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului Nr. beneficiari 
31.12.2016 

Nr. beneficiari 
31.12.2017 

Nr. beneficiari 
31.12.2018 

1. C.I.T.O. Miorita Parincea 36 36 35 
2 C.R.R.P.H. Ungureni 82 64 64 
3. C.R.R.N. Răcăciuni 231 229 203 
4. C.R.R.N. Dărmănești 76 77 78 
5. C.I.A.P.V. Răchitoasa 80 76 78 
6. C.I.A.P.D. Comănești 48 44 43 
7. C.R.R.P.H. Comănești 111 133 122 
8. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna 47 44 42 
9. C.R.R.P.D. Tg. Ocna 48 41 42 

10. C.R.R.RP.D. Condorul Bacău 49 47 47 
11. LP Saturn Filipesti - 6 6 
12. LP Luna Filipesti - 5 6 
13. LP Neptun Filipesti - 6 6 
14. LP Jupiter Filipesti - 6 6 
11. CIA  Filipești - 0 17 
12. C.R.R.N. Pietricica Comănești 

Casa Ghiocelul 
- 11 11 

13. C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Pietricica 

- 10 11 

14. C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Poduri 

- 11 11 

15. C.R.R.N. Pietricica Comănești 
Casa Bradul 

- 7 7 

TOTAL 
 

877 853 835 

Tabel nr.9 Evoluția numărului de persoane adulte  instituționalizate  în perioada 31.12.2016-31.12.2018 

Din totalul de 835 persoane instituționalizate, 768 sunt persoane adulte 
încadrate într-un grad de handicap și 67 persoane nu au certificat de persoană cu 
handicap, după cum reiesedin tabelul următor: 
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Nr. crt. Denumirea serviciului CU CERTIFICAT 
DE HANDICAP 

FĂRĂ 
CERTIFICAT DE 

HANDICAP 
TOTAL 

1. C.I.T.O. Miorita Parincea 35 0 35 
2 C.R.R.P.H. Ungureni 64 0 64 
3. C.R.R.N. Răcăciuni 188 15 203 
4. C.R.R.N. Dărmănești 74 4 78 
5. C.I.A.P.V. Răchitoasa 32 46 78 
6. C.I.A.P.D. Comănești 43 0 43 
7. C.R.R.P.H. Comănești 120 2 122 
8. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna 42 0 42 
9. C.R.R.P.D. Tg. Ocna 42 0 42 

10. C.R.R.RP.D. Condorul Bacău 47 0 47 
11. LP Saturn Filipesti 6 0 6 
12. LP Luna Filipesti 6 0 6 
13. LP Neptun Filipesti 6 0 6 
14. LP Jupiter Filipesti 6 0 6 
11. CIA  Filipești 17 0 17 
12. C.R.R.N. Pietricica 

Comănești Casa Ghiocelul 
11 0 11 

13. C.R.R.N. Pietricica 
Comănești Casa Pietricica 

11 0 11 

14. C.R.R.N. Pietricica 
Comănești Casa Poduri 

11 0 11 

15. C.R.R.N. Pietricica 
Comănești Casa Bradul 

7 0 7 

TOTAL 768 67 835 
Tabel nr.10, Distribuția persoane instituționalizate cu certificat și fără certificat de încadrare în grad de handicap, 31.12.2018 

 
În ceea ce  funcție de tipologia handicapului predomină handicapul mintal(472 

beneficiari), urmat îndeaproape de handicapul psihic(210 beneficiari).  

 
Grafic nr. 24  Distribuția persoanelor cu handicap pe tipuri de handicap  

 
În ceea ce privește distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă în anul 2018 

cea mai mare pondere înregistrată în rândul beneficiarilor din centrele rezidențiale o 
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dețin bărbații din grupa de vârstă 45 – 49 de ani. Structura pe sexe indică faptul 
căpopulațiamasculină este în procent 53% iar populației feminină în procent de 45% 
în totalul populației din centre. 

 

Grafic nr.24, Distribuția beneficiarilor din centre pe grupe de vârstă și sexe 

 
În funcție de tipul serviciului rezidențial se înregistrează următoarea distribuție 

a beneficiarilor: 

 

Grafic nr.25, Distribuția beneficiarilor în funcție de tipul serviciu rezidențial 

 
În ceea ce privește distribuția beneficiarilor după județul de proveniență la 

31.12.2018 din totalul de 835 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate cea mai 
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mare pondere o dețin beneficiarii cu domiciliul în județul Bacău, respectiv 702 
persoane, în timp ce 133 beneficiari au domiciliul în alte județe.  

 

 
Grafic nr.26, Distributia beneficiarilor dupa judetul de provenientala 31.12.2018 

 
Pe parcursul anului 2018 au fost analizate 62 solicitări de instituționalizare (19 

în asteptare din anul 2017 și 43 cereri primite în anul 2018) din care: 26 dintre 
acestea au primit aviz favorabil, 12 solicitări soluționate prin oferirea de alternative și 
24 solicitări au fost respinse.  

Prin urmare, în anul 2018 au intrat în sistemul de protecție specială un număr 
de 25 persoane cu dizabilități din familie și o persoană din sistemul de protecție a 
copilului.  

Din cele 25persoane intrate în sistem din familie, 19suntîncadrate în grad de 
handicap, iar 6 cazuri sunt persoane vârstnice. 

Referitor la dinamica sistemului de protecție specială, în anul 2018 au încetat 
măsurile de protecție pentru un număr de 44beneficiari, după cum urmează:  

→ 7 persoane au fost reintegrate în familia naturală, ceea ce reprezintă 16% din 
totalul persoanelor care au ieșit din sistemul de protecție; 

→ 36persoane au decedat, reprezentând 82% din totalul persoanelor care au 
ieșit din sistemul de protecție; 

→ 1 persoană transfer în județul de domiciliu.  
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018

732 712 702

146 141 133

Dinamica adulți instituționalizați în funcție de județul de 
proveniență  

Cu domiciliul în județul Bacău Cu domiciliul în alte județe



 
 
 
 
 
 
 

47 
 

 
Grafic nr.27,,Dinamica numărului persoanelor instituționalizate în anul 2018 

 
Elaborare Planuri de restructurare și reorganizare a centrelor rezidențiale  

În perioada raportată, au fost elaborate și transmise la ANPD pentru avizare  
planurile de restructurare și planurile de reorganizare a serviciilor sociale de tip 
rezidențial, după cum urmează: 
- 7 Planuri de restructurare elaborate conform Metodologiei de elaborare a planului 
de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap Anexă 
la Decizia Președintelui ANPD nr.878/30.10.2018; 
- 8 Planuri de reorganizare (Note de fundamentare și Fișa centrului) elaborate 
conform Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele 
adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/30.10.2018 a Președintelui 
A.N.P.D.  
 
 Activități de socializare și terapieîn centrele de protecție specială 

 

Nr. beneficiari la inceputul anului 2018
Intrări din familie

Intrare din sistemul  protecție a  copilului
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Transfer în alt judet
Decese

Beneficiari la sfarsitul anului 2018
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Dinamica sistemului de protecție specială
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3.2 Promovarea imaginii persoanei cu dizabilități 
→ Expoziția cu vânzare „CEL MAI FRUMOS OU DE PAȘTE” , Ediția a X a  
  Eveniment organizat în Piațeta Tricolorului din Bacău cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale cu participarea și implicarea beneficiarilor serviciilor sociale- copii, vârstnici 
și adulți cu dizabilități- din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău(17 centre de adulți și 
copii) și din cadrul a 13 ONG din județul Bacău.Totodată au participat în calitate de 
parteneri școli și grădinițe din municipiul Bacău, care au contribuit la pictarea de ouă 
cât și la promovarea evenimentului în comunitate. 
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→ Competiția sportivă “Relay Run around Europe”  
  În perioada 07.08.2018 - 12.08.2018, o echipă formată din 6 beneficiari ai 
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Bacău, a reprezentat România, participând la a 20-a ediție acompetiției 
“Relay Run around Europe” – sub sloganul: 20.Relay Run a FMI, pe urmele Greciei 
antice”. S-a ales ca probă ştafeta, deoarece echipele au alergat pe rând cei 600 km, 
ruta fiind împărțită în 7 etape. Circuitul de alergare a început pe Muntele Olympus, iar 
traseul a traversat cele mai intersante locuri ale Greciei antice. Acestea sunt 
Thermopile, Delphi, Thebes, Marathon, stadionul primelor jocuri Olimpice moderne 
de la Atena, mormântul lui Agamemnon din Mykenes, Kalamata și Orașul Agrilos 
(cunoscut pentru fabuloasele castele). Punctul de final/finish al competiției a fost 
stadionul vechi al Jocurilor Olimpice din Olympia. 
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→ Competiția sportivă internațională pentru persoanele cu dizabilitățiDecathlon 
„Integrative Meetings of Friends” , Ediția a 58 –a, Bacău – România, în perioada 
27 – 28.08.2018 

Deschiderea oficială a avut loc în data de 27.08.2018 ora 9.00 în Aula 
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în prezența autorităților județene și locale, 
dar și a  personalităților din mediul academic și sportiv. Din cadrul DGASPC Bacău, 
au participat 30 de beneficiari, grupați în 5 echipe, din centrele rezidențiale pentru 
persoane adulte cu dizabilități din Bacău, Răcăciuni, Filipești, Ungureni, Parincea, 
Comănești, Dărmănești și Tg. Ocna. Beneficiarii din centrele de îngrijire pentru adulți 
din DGASPC Bacău au primit 7 premii I, 4 premii II, 4 premii III la punctajul individual, 
și la punctajul pe echipe din totalul de 5 categorii, cele 5 echipe formate din 
beneficiari de servicii sociale din cadrul centrelor rezidențiale din Bacău și-au trecut 
în palmares primele 2 locuri ale clasamentului. 
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→  Eveniment “Plăcintele bunicilor ” și “Bicicleta, prietena vârstei a- III –a”, 
Ediția a VI a , în contextul Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice.   

Evenimentul a fost organizat în data de 03.10.2018, în parteneriat cu Primăria 
Tg.Ocna și participarea a 8 centre adulți din cadrul DGASPC Bacău(CIAPV 
Răchitoasa, CRRPH Comănești, CRRPH Ungureni, CIAPD Comănești, CRRN 
Răcăciuni, CRRN Dărmănești, CIAPD Tg. Ocna, CRRPD Tg. Ocna ), Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Bacău, Club 60+, 2 centre din cadrul ONG-urilor (Așezământul 
social-filantropic „Sf. Voievod Ștefan cel Mare- Hârja”, Căminul „Speranța Bunicilor ”), 
persoane vârstnice din orașul Tg. Ocna, C.R.R.N Războieni din cadrulDGASPC 
Neamț.La concursul de biciclete au participat 10 persoane vârstnice. 
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→  Evenimente în cadrul ”Săptămânii Dizabilității” cu ocazia Zilei Internaționale 
a Persoanelor cu Dizabilități, după cum urmează:  

• 25.11.2018, orele 11.00 la Teatrul Municipal „Bacovia”, în parteneriatcu 
Primăria Municipiului Bacău și Teatrul Municipal „Bacovia”, spectacolul de animație 
”Alba ca Zapada”, pentru 50 de copii cu dizabilități;  

• 02.12.2018, orele 11.00 la Teatrul Municipal „Bacovia”, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Bacău și Teatrul Municipal „Bacovia” , spectacolul de animație„ 
Cipollino” pentru 100 de copii cu dizabilități; 

• 02.12.2018, de la ora 18:00, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău și 
Teatrul Bacovia, spectacolul „Draga Elena Serghevna” pentru 100 de persoane 
adulte cu dizabilități; 

• 03.12.2018, orele 12.00, beneficiari ai serviciilor sociale, membrii ai comunității 
locale Darmănești și ai comunelor învecinate, au  participat la Căminul Cultural 
Darmănești la un spectacol de lectură intitulat ’’CHIRIŢA ÎN PROVINCIE’’.  
Protagoniștii acestei manifestăriau fost componenţi ai trupei reprezentative a 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmăneşti – din cadrul  
D.G.A.S.P.C.Bacău, rezidenţi ai centrelor- componenta adulţi. 

• Expoziţie de lucrări în tehnica cărbunelului pe carton, intitulată 
”CONCLUZII ELEMENTARE’’- protagonistul fiind un beneficiar al Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmăneşti. 
• 03.12.2018, Concert „Deschide-ti mintea! Deschide-ti inima!”, a-2-a editie, 
sub patronajul Consiliului Județean Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului 
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Bacău, prin Direcția de Asistență Socialăși cu sprijinul Filarmonicii Mihail Jora din 
Bacau, în Sala „ATENEU” a Filarmonicii Mihail Jora din Bacău. Au fost prezentate 
momente artistice și colinde specifice Sărbătorilor de Crăciun susținute cu sprijinul 
persoanelor cu dizabilități și al comunității, cu un palmares impresionant în aria lor de 
activitate artistică. 
• 03.12.2018, Bursa locurilor de muncădestinată persoanelor cu 
dizabilități,  desfășurată  la Muzeul de Istorie ‘’Iulian Antonescu’’Bacău,  eveniment 
la care au participat persoane cu dizabilități din comunitatea băcăuană cât și 
persoane cu dizabilități beneficiari ai unei măsuri de protecție. 
 
→ Datini și obiceiuri de centenar- în data de 18.12.2018, beneficiari și 
specialiști din cadrul celor 12 centre rezidențiale pentru adulți au prezentat programe 
artistice (colinde, urături ) la sediul DGASPC Bacău și la Consiliul Județean Bacău. 
 

 

 
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 2018 față de anul 2017. 
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Grafic nr.28, Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate în perioada 2016-2018 

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

 

 
Grafic nr.29, Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate după tipul de handicap 

 

Conform datelor prezentate în graficulanterior, 34% dintre persoanele cu 
handicap neinstituționalizate prezintă handicap fizic,17% handicap somatic, 16% 
handicap vizual, 14% handicap psihic, 11% 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 2018, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a 
eliberat un număr de 3.945 certificate, din care 2.065 cazuri noi, în scădere cu 2.911 
cazuri față de anul 2016 și 2.476 față de anul 2017.  
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Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate după tipul 
de handicap în anul 2018
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Anul  Certificate eliberate Cazuri noi Cazuri reevaluate 
2016 6.856 2.529 4.327 
2017 6.421 2.192 4.229 
2018 3.945 2.065 1.880 

Tabel nr.11,  Număr certificate de handicap eliberate în perioada 2016 – 2018 

 
Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap 

 
La nivelul judeţului Bacău se înregistrează la 31.12.2018un număr total de 

19.047persoane cu handicap (adulți și copii). Conform prevederilor legale, în anul 
2018, persoanele cu handicap neinstituționalizateau beneficiat de drepturi și facilități, 
acordate în fiecare lună în baza unui  buget total aprobat de 95.270 mii lei. Până la 
data de 31.12.2018 s-au făcut plăți în valoare de 95.212 mii lei.  
 

 
Grafic nr.30, Persoane cu handicap neinstituționalizate  

 
 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 (2280 
total acorduri eliberate, din care 995pentru asistent personal şi 1.284 pentru 
indemnizaţie de insoţitor); 

- Anchete sociale (659 solicitari de anchetă socială, din care 233 pentru asistent 
personal şi 426 pentru indemnizaţie de însoţitor); 

- Eliberarea unui număr de 33.631 bilete, din care 16.259 bilete CFR și 17.372 
bilete ITA; 6.150 legitimații transport auto interurban; 3.155 legitimații transport CFR; 
2995 legitimații transport auto; 825 legitimații transport urban pentru persoane cu 
handicap și asistenți personali; 

- Eliberarea unui număr de 6 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii 
Bacău, pentru eliberarea de bilete de transport persoanelor cu handicap; 
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- 140 cereri indemnizație de însoțitor de care beneficiază adulții cu handicap 
vizual grav; 

- 117 cereri transmise către Casa Județeană de Pensii Bacău cu privire la 
optiunea persoanei cu handicap grav, pensionari de invaliditate gr.I; 

- Eliberarea a 908 avize (facilități transport gratuit) pentru reprezentanții 
persoanelor cu handicap grav decedate în vederea încasării drepturilor; 

- Efectuarea demersurilor specifice pentru verificarea datelor, colaborarea cu 
instituțiile statului pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, consiliere 
specifică, monitorizare cazuri etc(90 petiții/solicitări); 

- Facilitarea eliberării rovignetei gratuite pentru 989 persoane cu handicap sau 
însoțitori ai acestor persoane; 

- Preluarea unui număr de 371 cereri în vederea eliberării Cardului European de 
Dizabilitate. 
 Conform datelor înregistrate în RENPH, în județul  Bacău figurează  un  
număr de 1476 asistenți personali. 
 

 
Grafic nr.31, Număr asistenți personali profesioniști 

4. MANAGEMENTUL DGASPC Bacău 
 

4.1. Management organizațional 
Managementul DGASPC Bacău a fost orientatîn anul 2018 în direcția atingerii 

obiectivelor instituționale stabilite în Planul anual de acțiune printr-o eficientă și 
eficace utilizare a resurselor, continuarea și dezvoltarea parteneriatelor de succes 
inițiate în anii anteriori, atragerea de noi colaborări și parteneriate, precum și prin 
accesarea  finanțărilor nerambursabile active.  

Managementul instituției s-a bazat și în anul 2018 pe următoarele activități 
care au un caracter transversal asigurând resursele și contextul legal și administrativ 
pentru funcționarea organizației:  
→ Activitatea de resurse umane  
→ Activitatea juridică  

an 2016 an 2017 an 2018

1761

1308
1476

Număr asistenți personali 

an 2016

an 2017

an 2018



 
 
 
 
 
 
 

58 
 

→ Activitatea financiar economică  
Managementul organizațional fost înfluiențat în anul 2018 de modificările 

legislative după cum urmează: 
→ Modificări aduse Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/2018), 
→ de efectele Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și ale Hotărârii nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 
sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a 
condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare 
„Sănătate și asistență socială”, 

→ ale intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 679/2016 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și ale semnării contractului colectiv de 
muncă la nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău. 

Din punct de vedere organizațional, s-au realizat în principal următoarele 
activități: 

� Stabilirea priorităților de acțiune pentru anul 2018 și aprobarea acestora prin 
Planul anual de acțiune. Planul de acțiune pentru anul 2018 a fost avizat în Ședința 
de Colegiu Director nr.1/07.03.2018, ulterior fiind aprobat prin Hotărârea de Consiliu 
Județean nr.81/26.03.2018;  

� Asigurarea resurselor financiare necesare atât  furnizării serviciilor sociale cât 
și pentru funcționarea administrativă și logistic a instituției. În anul 2018 au fost 
realizate 3 rectificări bugetare; 

� Negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă-  întâlniri lunare de 
negociere și semnare de către ambele părți în luna septembrie 2018; semnare act 
adițional nr.1 în data de 08.11.2018;  

� Modificarea organigramei,statului de funcții și a numărului de personal 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.147/04.07.2018 pentru asigurarea 
unei structuri organizaționale și de personal în corespondență cu actele normative 
aprobate în anul 2018 dar și cu nevoile beneficiarilor de servicii sociale;  

� Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC Bacău 
prin HCJ nr.184/28.09.2018 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale 
serviciilor socialecu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 
de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

� Implementarea măsurilor și recomandărilor transmise în contextul unor misiuni 
de control realizate de către instituții de profil.  
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4.2. Management financiar 
 

Analiza surselor de finanțare 
În anul 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Bacău a dispus de un buget în sumă de 218.878 mii lei, asiguratdin următoarele 
surse:  
→ Sursa A- buget local, în sumă totală de 216.874 mii lei, compusă din:  

Mii lei  
Sursa de finanţare Suma alocată  

TOTAL GENERAL, din care: 216.874 
TVA, conform Legii Bugetului de stat pe anul 2018 74.501 
Subvenţii/alocaţii, din care: 
venituri încasate de la primării prin contracte de asociere 
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean 

47.103 
8.350 

38.753 
Transferuri de la MMJS. (A.J.P.I.S. şi ANPD) 95.270 

Tabel nr.12, Situație privind componentele bugetului-Sursa A 
 

→ Sursa E- venituri proprii rezultate din contribuții de întreținere a persoanelor 
adulte instituționalizate  și  din organizarea de cursuri de calificare profesională, în 
sumă totală de 2.004 mii lei 

Raportat la bugetul total al DGASPC Bacău aprobat pentru anul 2018, 
transferurile de la MMJS(sume tranzitorii) sunt în procent de 45%, sumele  alocate 
din TVA sunt în procent de 34%, iar subvențiile/alocațiile de la Consiliul Județean 
Bacău sunt în procent de 18%. Contribuțiile autorităților publice la finanțarea 
sistemului de protecție specială a persoanelor cu handicap instituționalizate (copii și 
adulți) sunt doar în procent de aprox.4% din bugetul total, reprezentând doar 55% din 
costul total de întreținere și furnizare de servicii sociale.  

Din bugetul aprobat, sumele directe, alocate pentru furnizarea și dezvoltarea  
serviciilor sociale sunt în cuantum de 121.604 mii lei( 56%), fiind reprezentate de 
sumele alocate din TVA, din subvențiile/alocațiile de la Consiliul Județean Bacău și 
din contribuțiile autorităților publice. 

În anul 2018, bugetul  DGASPC Bacău a fost rectificat în 3 etape, după cum 
urmează : 

mii lei 
Perioada  Suma  Titlul bugetar rectificat  

 
Observație  

 
Rectificarea nr.1 (august 

2018) 

12.650  Cheltuieli de personal  

 
Rectificarea nr. 2 

(nov.2018)– 

2.886  Cheltuieli de personal  

 
 
 

12.097,  
din care :  

  

2.100  cheltuieli de personal  
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Rectificarea nr 3. 
(dec.2018) 

5.140  cheltuieli cu bunuri si servicii  
4.857  cheltuieli drepturi persoane cu 

handicap 
 

Total  27.633   
Tabel nr.13  Situația rectificărilor bugetare din anul 2018 

 
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor  

Alocările bugetare în anul 2018 respectă indicatorii din tabelul următor, 
reprezentând structura activității DGASPC Bacău: 

 mii Lei 

 
Denumire indicator 

Total buget 
an 2018 

Plati la data 
31.12.2018 

Procent de 
realizare al 
platilor (%) 

Componenta ADULŢI 59.551 59.366 99,69% 
Componenta  COPIL 46.709 45.590 97,60% 
Aparat propriu 10.828 10.816 99,89% 
Cofinanțare fundații și asociații 
 -Betania 
 -FSC 
- SOS Hemeiuș 

950 
400 
500 
50 

950 
400 
500 
50 

100,00% 

Proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă 

3.566 51 1,43% 

Transferuri de la MMJS 95.270 95.212 99,94% 
TOTAL 216.874 211.985 97,75% 

Tabel nr.14 Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2018 
 

Plătile efectuate la 31 decembrie 2018, detaliate pe tipuri de cheltuieli și 
componente se prezintă astfel :    

    Mii lei 
 

Denumire indicator 
Componenta 

Copil 
Plati  

31.12.2018 

Component
a Adulti  

 Plati 
31.12.2018 

Aparat 
propriu Plati 
31.12.2018 

Total 
Plati 

31.12.2018 

Cheltuieli personal 39.045 48.270 9.854 97.169 
Cheltuieli materiale 5.479 9.372 828 15.679 
Cheltuieli de capital 894 1.285 100 2.279 
Alte cheltuieli (4% -
neangajare personae cu 
handicap) 

 
 

609 

 
 

439 

 
 

34 1.082 
Plati efectuate în anul 
precedent și recuperate 
în anul curent 

-437 0 0 
 

-437 
 

TOTAL I 45.590 59.366 10.816 115.77
2 

Cofinantare fundatii și 
asociații -Betania 
              -FSC 
               - SOS Hemeius 

 
 

- - 

950 
400 
500 
50 

950 
400 
500 
50 

Proiecte cu finanțare 
externa nerambursabilă 
 

-  51 51 
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Transferuri de la MMJS - - 95.212 95.212 
Total General 45.590 59.366 107.029 211.985 

Tabel nr.15 Situaţia plăţilor pe component la data de 31.12.2018 

 
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”:  

Titlul 10  “Cheltuieli de personal”, vizează drepturile salariale ale personalului 
angajat în cadrul DGASPC Bacău. Cheltuielile de personal s-au efectuat ținând cont 
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 97.247 mii lei(45% din total buget aprobat) credite bugetare 
aprobate, la data de 31.12.2018, s-au efectuat plăți în valoare de97.169,18 mii lei, 
din care: 

→ cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului ……….93.761,18 mii lei 
→ contribuțiile unității la CAM și contributiile aferente lunii decembrie 2017 care 

s-au achitat în luna ianuarie 2018……………………………………… .3.408,00 mii lei. 
Comparativ cu anul 2017, fondurile salariale au crescut cu un procent de 8% 

ca urmare aplicării modificărilor și completărilor unor acte normative cu privire la 
salarizarea personalului. 

 
Titlul 20 “Bunuri şi servicii”  

Pentru anul 2018 s-a aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli suma de 
16.722  mii lei( 7,6% din total buget aprobat).  

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 24%, 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 serviciile rezidențiale din 
structura DGASPC Bacău calculată la 31.12.2018 a fost de 11,24 lei/zi/beneficiar 
(servicii sociale rezidențiale pentru protecția copilului=10,58 lei/zi/copil, servicii 
socialerezidențiale pentru persoanele adulte = 11,90 lei/zi/adult). 
 Alte tipuri de cheltuieli realizate cu scopul de a asigura funcționarea serviciilor 
sociale cu respectarea standardelor minime de calitate:  
→ 762.371 lei : reparațiiîn centrele din subordine ;  
→ 423.134lei : achiziționare lenjerii, echipamente, cazarmament pentru beneficiarii 
serviciilor sociale ale DGASPC Bacău ; 
→ 947.745 lei :  achiziționare  obiecte de inventar ; 
→ 140.648 lei :  achiziționare jocuri psihologice și  jucării ;  
→ 97.418 lei : servicii de formare profesională ;  
→ 368.850 lei : achiziționare bonuri cantități fixe  pentru  combustibil;  

Din totalul bugetului aprobat s-au efectuat plăți în procent de 93,76%.  
 



 
 
 
 
 
 
 

62 
 

 
Titlul 57 ”Transferuri“ 
 

La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata drepturilor 
financiare şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii 
nr.448/2006, republicată. Pentru anul 2018 s-a aprobat suma de 95.270 mii lei, 
reprezentând 44% din bugetul total aprobat. Până la 31.12.2018 s-au realizat plăți în 
valoare totală de 95.212 mii lei după cum urmează : 

    mii  lei 
 

Nr 
crt 

 
Denumire prestație socială 

Număr mediu lunar 
beneficiari la 
31.12.2017 

Total plăți 
prognozate la 

31.12.2018 
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.16, Situația plaților drepturilor financiare şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate    

 
Începând cu luna ianuarie a anului 2019, plata prestațiilor sociale a fost 

preluată de către AJPIS Bacău, conform prevederilor OUG.51/2017 și 
HG.1019/2018. În responsabilitatea DGASPC Bacău rămân în continuare atribuțiile 
privind acordarea/modificarea/încetarea drepturilor de prestații sociale, constituirea 
dosarelor administrative, dosarelor personale a persoanelor cu handicap, precum și 
transmiterea informațiilor privind aceste drepturi către AJPIS (în format letric și 
electronic). De asemenea, DGASPC Bacău va achita în continuare contravaloarea 
gratuității la transportul interurban și dobânda pentru creditele subvenționate, de care 
beneficiază persoanele cu handicap conform Legii 448/2016 republicată. 
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Titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile” 
 

Din bugetul aprobat pentru anul 2018, în suma de 3.566 mii lei, s-au efectuat 
plăți în valoare totală de 51 mii lei, după cum urmează: 

          Mii lei 
Nr 
crt 

Denumire  Buget 
aprobat 

2018 

Plăți la 
31.12.2018 

Procent de 
realizare 

Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020, din 
care: 

3.566,12 51,06  
 
 
1,43% procent de 
realizare 1 Programe din FEDR  

( 4 Proiecte cu finanțare din 
POR 2014-2020) 

3.383,00 0,64 

2 Programe din FSE 
(Proiect ”Educaţia o şansă 
pentru fiecare!”, cod SMIS 
105194) 

183,12 50,42 

  Tabel nr.17 Situația plaților proiecte cu finanțare nerambursabilă  

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

 
Pentru anul 2018 au fost alocate fonduri în sumă de 950 mii lei în vederea 

cofinanţării unei fundaţii, a unor asociaţii și a unui ONG din care s-au făcut plăți în 
suma de 950 mii lei, după cum urmează: 

� Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania  
În anul 2018 s-au făcut plăți în valoare de 400 mii lei pentru proiectul care 

face obiectul Contractului de asociere nr.26403/15.03.2018 între DGASPC Bacău și 
ACCMA Betania, respectiv: finanțarea serviciilor sociale pentru copiii diagnosticați  cu  
autism beneficiari ai Centrului Delfinul.  

� Fundația de Sprijin Comunitar  
În anul 2018 conform Contractului de asociere nr. 26.398/15.03.2018 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 
(Scărișoara), Podu-Turcului, Dealu Morii și Motoșeni (Fântânele).  Prin Actul adițional 
nr. 1 comuna Corbasca a fost înlocuită cu comuna Stănișești, județu Bacău.  

� SOS Satul copiilor Hemeiuș 
În anul 2018 conform Contractului de asociere nr. 28.347/20.03.2018 încheiat 

între DGASPC Bacău și SOS Satul copiilor Hemeiuș s-au făcut plăți în valoare de 50 
mii lei în vederea întreținerii a 12 copii instituționalizați din județul Bacău.  
 
Titlul 70 “Cheltuieli de capital” 

Din programul de investiții aprobat pe anul 2018 în suma de 2.461 mii lei(1,1% 
din total buget aprobat), s-au efectuat plăți în valoare totală de 2.280 mii lei (93%) 
după cum urmează: 

     mii lei 
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Nr 
crt 

Denumire centru Buget 
aprobat 2018 

Plati la 31.12.2018 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, 
din care: 

2.461,00 2.280,23 

I Dotări centre: 631,00 570,52 

1 CSS Ghiocelul Bacau 90,00 65,50 

2 Rețeaua de apartamente Casa 
Mea  

77,00 74,94 

 TOTAL CENTRE COPII 167,00 140,44 

3 CRRN Dărmănești 22,00 16,42 

4 CRRN Răcăciuni 70,00 57,80 

5 CRRPH Comănești 42,00 33,67 

6 CRRPD Tg.Ocna 65,00 62,44 

7 CIAPD Comănești 40,00 29,50 

8 CIAPD Tg.Ocna 40,00 39,96 

9 CRRPH Ungureni  13,00 10,49 

10 CRRPD Condorul Bacău 51,00 47,19 

11 CIAPV Răchitoasa 68,00 10,00 

12 CITO Miorita Parincea 7,00 6,02 

13 CRRN Pietricica Comănești 20,00 16,30 

 TOTAL CENTRE ADULȚI 438,00 329,79 

14 Aparat propriu 101,00 100,29 

II. Reparații capitale  1.830,00 1.709.71 

1 CSS Ghiocelul 158,00 137,49 

2 Centrul multifuncțional pentru 
tineri în dificultate Henri 
Coandă Bacău 

622,00 616,54 

 TOTAL CENTRE COPII 855,00 754,03 

3 CRRN Darmănești 915,00 896,08 

4 CIAPD Comănești 60,00 59,60 

 TOTAL CENTRE ADULȚI 975,00 955,68 
Tabel nr. 18 Cheltuieli investiții  

 
Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate) 
 Veniturile proprii încasate până la 31 decembrie 2018 din activitatea de 
autofinanțate sunt de 1.819 mii lei(1.775,69 mii leicontribuții beneficiari servicii 
sociale rezidențiale pentru protecția persoanelor adulte și 43,55 mii lei cursuri). 
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 Până la 31 decembrie 2018 s-au efectuat plăți în valoare de 1.448 mii lei 
pentru acoperirea unor nevoi urgente în cadrul serviciilor rezidențiale destinate 
protecției persoanelor adulte.  

 
Sponsorizări, contracte de donație 

     În anul 2018, DGASPC Bacău a beneficiat de sponsorizări constând în 
produse(alimente, medicamente, îmbracaminte şi încalţăminte,etc), în valoare totală 
de 213 mii lei. Activitatea de sponsorizare s-a derulat în baza contractelor de 
sponsorizare încheiate între DGASPC Bacău și sponsor (253 contracte de 
sponsorizare).  

 
Achiziții publice  
 Pe parcursul anului 2018, în conformitate cu bugetul aprobat și Programul 
anual de achiziții publice cu scopul asigurării furnizării serviciilor sociale și îndeplinirii 
obiectivelor instituției s-au încheiat acorduri cadru și contracte de achiziție publică 
la finalizarea procedurilor de achiziție publică, după cum urmează:  

→ 171 de contracte de prestări servicii/ furnizare/lucrări în valoare estimativăde  
6.460.814 lei; 

→ 20 de Acorduricadrupentrupreparareahranei cu 35 de contractesubsecvente 
(produse diverse/alimentare/de origineanimală/ vegetală în vederea 
preparăriihraneipentrubeneficiari) în valoare de 3.917.202,05 lei TVA inclus, 

→ Acorduricadru de furnizaremedicamente cu 8 contractesubsecvente în valoare 
de 360.715,98 lei TVA inclus. 

→ Acorduricadrupentrufurnizare de combustibil auto, combustibilpentru încalzire, 
lemne de foc în valoare de 651.543,96. 

→ 8 contracte de achiziție public având ca obiectcombustibil, alimente diverse, 
legume-fructe. 

→ Aproximativ  477 contracte  de achizițiidirecte de servicii, furnizare /lucrări. 
 
4.3. Managementul resurselor umane 
 
4.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)  

La data de 01.01.2018 în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Bacău erau aprobate un număr de 1985 posturi din care 
1823 posturi ocupate și 162 posturi vacante, distribuite  astfel:  

 
Nr.Crt Componenta DGASPC Prevăzut la 

01.01.2018 
Ocupat la 

01.01.2018 
Vacant la 

01.01.2018 
1 Aparat propriu  151 134,5 16,5 
2 Componenta copil, inclusiv 

AMP  
914 847 67 

3 Componenta adult  920 841,5 78,5 
4 Total  1985 1823 162 
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Ca urmare a modificării organigramei, statului de funcții și de personal ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău aprobată prin 
HCJ nr.147/04.07.2018, la 31.12.2018 înregistrăm un total de 1977 posturi aprobate 
în statul de funcţii, cu 9 posturi mai mult decât la data de 01.01.2018, din care sunt 
ocupate un număr de 1.842 posturi și 135 posturi sunt vacante.  

 
4.3.2. Dinamica resurselor umane  
Recrutare, selecție și încadrarea personalului  

În anul 2018 s-a organizat o singură activitate de recrutare și selecție pentru 
ocuparea a 42 posturi vacante. S-au înscris 85 de candidați, 32 fiind declarați admiși.  

Referitor la încadrarea personalului pentru anul 2018, au fost încadrate 105 
persoane după cum urmează:  
→ 34 persoane încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nederminată;  
→ 71 persoane încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă derminată;  
  Totodată au 171 persoane au fost reîncadrate(pensionari și asistenți maternali 
protesioniști). 
 
Încetări de activitate: 

În această perioadă, s-au înregistrat 202,5 încetări de contracte individuale de 
muncăși 53 suspendări de contracte individuale de muncă.  
 
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale  

În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2018,8 salariațiau fost 
promovaţi de la debut în grad sau treaptă profesională imediat superioară.  

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru 
activitatea desfășurată în anul 2017 pentru un număr de 1.773 de salariați, din care: 
1593 salariați evaluați cu calificativul ”Foarte bine”; 168 salariați evaluați cu 
calificativul ”Bine”; 11 salariați cu calificativul ”Satisfăcător” și 1 salariat cu calificativul 
”Nesatisfăcător”. Aproximativ 89% dintre salariații evaluați au obținut calificativul 
”foarte bine”.  
 
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială  
→ Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 2 
grupe, cu un număr total de 50 absolvenți;  
→ 1107 salariați ai DGASPC Bacău au participat la 145 cursuri de formare 
profesională. 
 
Acordarea voucherelor de vacanță salariaților din cadrul DGASPC Bacău  
 Prin intermediul Serviciului Resurse Umane au fost distribuite 49.898 vouchere 
de vacanță pentru anul 2018 către 1749 salariați.  
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4.4. Managementul proiectelor 
 

4.4.1. Proiecte elaborate în anul 2018 în conformitate cu Strategia Județeană  
de Dezvoltare a  Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020 și Planul Anual 
de Acțiune 

 În anul 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Bacău a elaborat atât în calitate de solicitant cât și în calitate de partener,  un număr 
de 12 cereri de finanțare pentru proiecte destinate dezvoltării serviciilor sociale din 
județul Bacău, din care 11 au fost transmise pentru finanțare,  după cum urmează:  

→ 4 proiecte în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 
8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  
sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale , Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1.  

Titlul proiectului Obiectiv general Buget total 
(lei) 

Partener 

Servicii comunitare 
pentru persoane 
adulte cu dizabilități 
Tg.Ocna 
Cod SMIS 2014+: 
119327 

Crearea de noi servicii sociale 
comunitare pentru 
dezinstituționalizarea 
persoanelor cu dizabilități din 
cadrul Centrului de Recuperare 
și Reabilitare a Persoanelor cu 
Handicap Comănești 
 

4.155.670,73  UAT Orașul 
Tg.Ocna  

Investiții în servicii 
sociale comunitare 
pentru persoane 
adulte cu dizabilități 
în comuna Tamași”, 
Cod SMIS 
2014+:119325 

 

Crearea de noi servicii sociale 
comunitare pentru 
dezinstituționalizarea 
persoanelor adulte cu dizabilități 
din cadrul CRRN Răcăciuni 

4.179.646,04  UAT 
Comuna 
Tamași 

Servicii sociale 
alternative pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități” Cod SMIS 
2014+:119324 

Extinderea infrastructurii de 
servicii sociale comunitare prin 
dezinstituționalizarea 
persoanelor cu dizabilități din 
cadrul CRRN Răcăciuni. 
 

4.177.311,95  UAT 
Comuna 
Răcăciuni 

„Infrastructură socială 
comunitară pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități” Cod SMIS 
2014+:119326 

Susținerea dezinstituționalizării 
persoanelor cu dizabilități din 
cadrul CRRPH Comănești  
concomitent cu dezvoltarea 
măsurilor de prevenire a 
instituționalizării 

3.514.050,00  UAT Mun. 
Moinești  
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→ 4 Proiecte în cadrul Programelor de Interes Național„Înfiinţarea de servicii 
sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în 
vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi 
şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” și 
„Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de 
la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor 
adulte cu dizabilități”. 

Titlul proiectului Obiectiv general Buget total 
(lei) 

Respiro-servicii de tip respiro 
pentru persoane cu dizabilități 

Îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor cu dizabilități 
neinstituționalizate și prevenirea 
instituționalizării acestora prin 
crearea unui nou serviciu social de 
tip centru respiro. 

664.257,31 

 O șansă pentru viața în 
comunitate 

Susținerea dezinstitutionalizării 
persoanelor adulte cu dizabilități din 
cadrul CRRPH Ungureni și CRRN 
Dărmănești concomitent cu 
dezvoltarea măsurilor de prevenire a 
instituționalizării 

2.660.346,26 

Alternative comunitare pentru 
persoane cu dizabilitati 

susținerea dezinstituționalizării 
persoanelor cu dizabilități din cadrul 
Centrului de Recuperare și 
Reabilitare a Persoanei cu Handicap 
Ungureni prin crearea a 2 locuințe 
protejate și a unui centru de zi 
 

1.729.214,67  

Suport pentru tranziția către 
maturitate 

Asigurarea tranziţiei tinerilor cu 
dizabilităţi de la sistemul de protecţie 
specială a copilului către sistemul de 
protecţie a  persoanelor adulte cu 
dizabilităţi concomitent cu prevenirea 
instituţionalizării  acestora și a 
persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate. 
 

2.138.074,60  

 
→ 1 Proiect în cadrul Programul Operațional Capital Uman, 2014-2029,Apel 

noncompetitiv de proiecte „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, 
prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. 

Titlul proiectului Obiectiv general Buget total 
(lei) 

Solicitant 

TEAM-UP: Progres 
în calitatea îngrijirii 
alternative a 
copiilor- Program de 

Creșterea calității 
sistemului de asistență 
socială și a numărului de 
asistenți maternali la 

2.657.162.612,32 Autoritatea 
Națională pentru 
Protecția 
Copilului și 
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finanțare, Cod SMIS 
2014+: 127169 
 

 

nivelul comunității, prin 
introducerea de 
instrumente și proceduri și 
prin îmbunătățirea 
nivelului de competențe al 
profesioniștilor din sistem. 

Adopție în 
parteneriat cu 47 
DGASPC-uri, 
inclusiv DGASPC 
Bacău. 

 

→ 1 Proiect depus în cadrul Programului de finanțare: Program Drepturile, Egalitatea 
și Cetățenia, REC-AG REC Action Grant, REC-RDAP-GBV-AG-2018. 

Titlul proiectului Obiectiv general Buget alocat 
DGASPC Bacău 

Solicitant 

SAFE – Siguranță 
pentru toți în mediul 
familial 

Construirea unui 
cadru integrat 
care să sprijine 
intervențiile 
colaborative ale 
organizațiilor care 
asistă victimele 
violenței 
domestice sau 
potențialele 
victime 

279 mii lei Institutul de Cercetare a 
Calității Vieții în calitate de 
lider de proiect, în 
parteneriat cu DGASPC  
Bacău, Synthesis Center 
For Research and 
Education Limited Cyprus,  
Advanced Technology 
Systems SRL. 

 
→ 1 Proiect în cadrulProgramul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 
9:Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 
dediscriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4:Reducerea numărului de 
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, 
Apel de proiect noncompetitiv -Servicii sociale pentru victimele violenței 
domestice, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4:  

Titlul proiectului Solicitant 
VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între 
Femei și Bărbați în parteneriat cu DGASPC –uri 
din țară,  inclusiv DGASPC Bacău. 

 

4.4.2 Proiecte în implementare și monitorizare în anul 2018  
 Pe parcursul anului 2018 s-au aflat în implementare un număr de 15 proiecte, 
din care 12 cu contracte/convenții de finanțare semnate în anul 2018 și 3 proiecte din 
anii anteriori, după cum urmează:  
1. Proiect „Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Ocna”, 

Cod SMIS 2014+: 119327, implementat în parteneriat cu UAT Tg. Ocna pentru o 
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perioadă de 44 de luni (01.07.2017-28.02.2021), cu un buget total în valoare de 
4.155.670,73 lei. Contract de finanțare nr. 2846/10.08.2018 
Obiectiv general:Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru 
dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și 
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești. 
Obiective specifice: înființarea a 4 locuințe protejate în orașul Tg. Ocna pentru 24 
persoane cu dizabilități facilitând tranziția spre viața independentă, înființarea unui 
centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri în orașul Tg. Ocna destinat persoanelor 
cu dizabilități din comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să 
prevină instituționalizarea, creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la 
nivelul județului Bacău, dezinstituționalizarea unui număr de 24 de persoane adulte 
cu dizabilități din cadrul CRRPH Comănești prin noile servicii sociale alternative 
create. 
Beneficiari direcți: 24 de beneficiari care vor fi transferați în cele 4 locuințe protejate 
și 30 de beneficiari ai centrului de zi proveniți din comunitate.  
Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu 
data de 10.08.2018, fiind realizate următoarele activități: 
→ Organizarea și funcționarea echipei de management;  
→ Achiziție publică ”Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de 
sarcini pe specialități și asistența tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 
obiectivelor de investiții ”Reabilitare și modernizare cladire existentă pentru inființarea 
unui centru de zi pentru  persoane adulte cu dizabilități în orașul Tg.Ocna, jud Bacău” 
și ”Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul 
Tg.Ocna, jud Bacău”. 
→ Achiziție Servicii de informare și publicitate.   
→ Achiziție servicii de audit financiar. 
→ Transmitere Cerere intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate 
în perioada de pregătire a proiectului.  
→ Mediatizare proiect prin transmitere anunț de presă privind începerea proiectului.  

2.Proiect „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu 
dizabilități în comuna Tamași”, Cod SMIS 2014+:119325, proiect ce se derulează 
în parteneriat cu UAT Tamași, cu un buget total în valoare  de 4.179.646,04 lei. 
Contract de finanțare nr. 2.928 /21.08.2018 
Obiectivul general-Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru 
dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni. 
Obiective specifice: înființarea a 4 locuințe protejate pentru 24 persoane adulte cu 
dizabilități în comuna Tamași, facilitând astfel tranziția spre viața independentă, 
înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri în comuna Tamași 
destinat persoanelor cu dizabilități din comunitate cărora în prezent nu li se oferă 
servicii prin care să prevină instituționalizarea, creșterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale la nivelul județului Bacău, dezinstituționalizarea unui număr de 24 de 
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persoane adulte cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni prin noile servicii sociale 
alternative create. 
Beneficiari direcți: 24 de persoane cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni care 
vor fi transferate în cele 4 locuințe protejate și 30 persoane cu dizabilități din 
comunitate care vor beneficia de serviciile Centrului de zi. 
Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu 
data de 21.08.2018,până în prezent fiind realizate următoarele activități:  
→ Organizarea și funcționarea echipei de management;  
→ Achiziție ”Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de sarcini pe 
specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivelor 
de investiții”Reabilitare, modernizare și extindere cladire existentă pentru înființarea 
unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, jud. 
Bacău” și ”Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Tamași, jud Bacău”. 
→ Achiziționare servicii de informare și publicitate.   
→ Achiziție servicii de audit financiar. 
→ Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic.  
→ Transmitere Cerere intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate 
în perioada de pregătire a proiectului.  
→ Mediatizare transmitere anunț de presă privind începerea proiectului.  

3. Proiect „Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, 
Cod SMIS 2014+:119324, în parteneriat cu UAT Răcăciuni cu un buget total în 
valoare de 4.177.311,95 lei. Contract de finanțare nr.2846/03.08.2018. 
Obiectiv general:Extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare prin 
dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni. 
Obiective specifice - înființarea a 4 Locuințe protejate pentru 24 persoane adulte cu 
dizabilități din CRRN Răcăciuni facilitând tranziția spre viața independentă și 
integrarea socială a acestora,  înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de 
locuri în comuna Răcăciuni destinat persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate 
din CRRN Răcăciuni și persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate cărora în 
prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea, creșterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Bacău, 
dezinstituționalizarea unui număr de 24 persoane adulte cu dizabilități din CRRN 
Răcăciuni prin noile servicii sociale  alternative create.  
Beneficiari: 24 persoane cu dizabilități institiționalizate în cadrul CRRN Răcăciuni și 
30 persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate din comunitate. 

Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu 
data de 03.08.2018, până în prezent fiind realizate următoarele activități:  
→ Organizarea și funcționarea echipei de management;  
→ Achiziție publică ”Servicii de proiectare faza PTh, detalii de executie, caiete de 
sarcini pe specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 
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obiectivelor de investiții”Reabilitare,modernizare și extindere cladire existentă pentru 
înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 
Răcăciuni,  jud Bacău” și ”Construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte 
cu dizabilități în comuna Răcăciuni, jud Bacău”. 
→ Achiziție servicii de informare și publicitate.   
→ Achiziție servicii de audit financiar. 
→ Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectelor tehnice Transmitere Cerere 
intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate în perioada de 
pregătire a proiectului.  
→ Mediatizare proiect prin publicarea unui anunț de presă privind începerea 
proiectului. 
 
4. Proiect „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu 
dizabilități” Cod SMIS 2014+:119326, implementat în parteneriat cu UAT Municipiul 
Moinești, cu un buget total de 3.514.050,00 lei. Contract de finanțare: 
nr.2931/10.08.2018 
Obiectiv general-Susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din 
cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești 
concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării.  
Obiective specifice-înființarea a 3 locuințe protejate pentru pentru 18 persoane 
adulte cu dizabilități din CRRPH Comănești facilitând tranziția spre viața 
independentă și integrarea socială a acestora, înființarea unui centru de zi cu o 
capacitate de 30 de locuri în orașul Moinești destinat persoanelor cu dizabilități 
dezinstituționalizate din cadrul CRRPH Comănești și persoanelor adulte cu dizabilități 
din comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să prevină 
instituționalizarea, creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul 
județului Bacău. 
Beneficiari: 18 persoane cu dizabilități care vor fi transferate în cele 3 locuințe 
protejate și 30 de persoane cu dizabilități din comunitate care vor beneficia de 
serviciile Centrului de zi. 
Activități realizate în perioada raportată: implementarea proiectului a început cu 
data de 10.08.2018, până în prezent fiind realizate următoarele activități:  
→ Organizarea și funcționarea echipei de management;  
→ Achiziție publică ”Servicii de proiectare faza PTh, detalii de execuție, caiete de 
sarcini pe specialități și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 
obiectivelor de investiții ”Reabilitare și modernizare cladire existentă pentru înființarea 
unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în Municipiul Moinești, jud. 
Bacău” și ”Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în 
Mun. Moinești, jud Bacău”. 
→ Achiziție  servicii de informare și publicitate.   
→ Achiziție servicii de audit financiar. 
→ Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectelor tehnice. 
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→ Transmitere Cerere intermediară de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor realizate 
în perioada de pregătire a proiectului.  
→ Mediatizare proiect prin publicare  anunț de presă privind începerea proiectului.  

5. Proiect ”Respiro-servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități”, 
Convenție de finanțare nerambursabilă:120118/19.11.2018(DGASPCBacău) și 
11083/22.11.2018 ( ANPDCA ).Proiectul dispune de un buget total în valoare de 
664.257,31 lei și o perioadă de implementare de 22 luni fără a depăși data de 
30.11.2020. 
Scopul proiectului: îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități 
neinstituționalizate și prevenirea instituționalizării acestora prin crearea unui nou 
serviciu social de tip centru respiro și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități 
pentru o  perioadă determinatălagăzduire, îngrijire personală, servicii  medicale, 
terapii de recuperare, servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale 
ale acestora. 
Obiective specifice:  înființarea în Municipiul Bacău a unui centru respiro cu o 
capacitate de 8 locuri pentru persoanele adulte cu dizabilități de pe raza întregului 
județ aflate în grija familiilor, timp de 20 de luni de la semnarea convenției de 
finanțare; acordarea de sprijin și asistență de specialitate persoanelor adulte cu 
dizabilități din județul Bacău aflate în grija familiilor sau a unui asistent personal 
profesionist în perioada de funcționare a serviciului social.  
Activități în perioada raportată:  
În perioada raportată, a fost semnată Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 
120.118/19.11.2018 (DGASPC Bacău)/11.083/22.11.2018 (ANPDCA) și s-au derulat 
demersurile administrative pentru semnarea  Actul adițional nr.1.  
 
6. Proiect ” O șansă pentru viața în comunitate” implementat de DGASPC Bacău 
în parteneriat cu UAT Sărata, județul Bacău în cadrul Programului de Interes Național 
„Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi 
locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi 
din comunitate”. Proiectul dispune de un buget în valoare de  2.660.346,26 lei și o 
perioadă de implementare de 24 de luni,  dar nu mai târziu de  noiembrie 30.11.2020.  
Scopul proiectului:Susținerea dezinstitutionalizării persoanelor adulte cu dizabilități 
din cadrul CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești concomitent cu dezvoltarea 
măsurilor de prevenire a instituționalizării. 
Obiective specifice: înfiinţarea a 3 Locuințe protejate pentru 18 persoane adulte cu 
dizabilități din CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești, în termen de 22 luni de la 
semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de data 30.09.2020;  înfiinţarea 
unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, în comuna Sărata, județul 
Bacău  în termen de 22 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de data 30.09.2020; furnizarea de servicii sociale către 18 beneficiari în cadrul 
LP-urilor  și maxim 30 de beneficiari pe zi în cadrul CZ. 
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 În perioada raportată, a fost semnată Convenția de finanțare 
nr.120130/19.11.2018(DGASPC Bacău) și 11084/22.11.2018 ( ANPDCA)și s-au 
derulat demersurile administrative pentru semnarea  Actul adițional nr.1.  
 
7. Proiect ”Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilități” implementat 
de DGASPC Bacău și UAT Plopana în cadrul Programului de Interes Național 
„Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi 
locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi 
din comunitate”.Proiectul dispune de un buget în valoare de  1.729.214,67 lei și o 
perioadă de implementare de 24 de luni,  dar nu mai târziu de  noiembrie 30.11.2020.  
Scopul proiectului:susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din 
cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni prin 
crearea a 2 locuințe protejate și a unui centru de zi. 
Obiective specifice:construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu 
dizabilități în Comuna Plopana, Județul Bacău, cu o capacitate de 6 locuri/locuință 
pentru 12 persoane instituționalizate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare 
a Persoanei cu Handicap Ungureni; înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 
40 de locuri în comuna Plopana, județul Bacău destinat persoanelor cu dizabilități 
dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu 
Handicap Ungureni și persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate care în 
prezent nu li se oferă servicii care să prevină instituționalizarea; furnizarea de servicii 
sociale axate pe nevoile individuale ale beneficiarilor în cadrul entităților nou create. 
Acest obiectiv va fi atins prin activități de recrutare, selecție și angajare a personalului 
care va furniza servicii, formarea personalului, selecția beneficiarilor pentru centrul de 
zi, transferul beneficiarilor în locuințele protejate, derularea efectivă a activităților în 
noile servicii. 
Activități în perioada raportată:  
În perioada raportată a fost semnată Convenția de finanțare nr. 
120122/19.11.2018(DGASPC Bacău) și 11085/22.11.2018 ( ANPDCA ) și s-au 
derulat demersurile administrative pentru semnarea  Actul adițional nr.1.  
 
8. Proiect “Educația – o șansă pentru fiecare”, Cod SMIS 2014+:105194 
Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Capital Uman, în  baza unui 
parteneriat între Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău în calitate de 
solicitant, Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Bacău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bacău, 
Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare Umană. 
Obiectiv general: reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului la o educație de calitate pentru 517 copii dezavantajați socio-
economic, dintre care 391 copii cu cerințe educaționale speciale din învățămantul 
preșcolar, școlar primar și secundar  prin realizarea unei abordări integrate a 
măsurilor de prevenire și intervenție. 
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Rolul DGASPC Bacău în proiect: amenajarea și asigurarea sustenabilității  a 6 
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 instituții de pe raza județului Bacău. Prin HCJ nr. 
145/28.06.2018 a fost aprobat proiectul, cheltuielilelegate de acesta și contribuțiile 
proprii ale DGASPC Bacău.Pentru activitățile asumate în cadrul proiectului, 
D.G.A.S.P.C Bacău dispune de un buget în valoare de : 494.338,67 lei 
Activități realizate în perioada raportată:  
Implementarea proiectului a început cu data de 17.05.2018 conform Contractului de 
finanțare nr.34.021/DGPECU/16.05.2018.  În perioada 17.05-31.12.2018, DGASPC 
Bacău a  realizat următoarele activități:  
→ Formarea echipei de management și de implementare a activităților proiectului( 
organizare proceduri de selecție și recrutare internă, angajarea specialiștilor 
respectiv psiholog-1 persoană, terapeuți ocupaționali-2 persoane, maiștri instructori – 
2 persoane); 
→ Participare alături de lider la pregătirea și transmiterea a 2 cereri de rambursare 
aferente prefinanțării;  
→ Participare alături de lider la pregătirea și transmiterea a 3 rapoarte tehnice privind 
activitățile derulate în cadrul proiectului;   
→ Achiziționare lucrări de renovare și amenajare spații ateliere; 
→ Execuția lucrărilor de renovare și amenajare spații ateliere; 
→ Achiziționare dotări ateliere și materiale necesare funcționării atelierelor de 
dobândire și de exersare  abilități de viață independentă; 
→ Evaluare și selecție beneficiari ateliere – în perioada raportată au fost evaluați și 
selectați 40 de copii din grupul țintă pentru a participa la activitățile din cadrul 
atelierelor  
→ Organizare și derulare activități în cadrul atelierelor de pictură, origami și olărit, 
ateliere funcționale la data de 31.12.2018.  

9. Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor,CodSMIS2014+:127169 
Proiectul se implementează în perioada 09.11.2018-decembrie 2023, în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman, Apel noncompetitiv de proiecte „Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți 
maternali”, conform Contractului de finanțare  înregistrat la ANPDCA cu 
nr.16044/28.11.2018 și la MFE(AMPOCU) cu nr.83109/8.11.2018. Prin   HCJ nr. 
231/17.12.2018 s-a aprobat proiectul, acordul de parteneriat, cheltuielile legate de 
proiect și contribuția proprie a D.G.A.S.P.C Bacău.  
Valoarea totală a contractului: 2.657.162.612,32 lei, din care  buget alocat 
DGASPC Bacău 74.588.059,77 lei. 
Solicitant: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat 
cu 47 DGASPC-uri, inclusiv DGASPC Bacău.  
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Obiectivul general al proiectului se referă la creșterea calității sistemului de 
asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin 
introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sistem.  
Obiective specifice:creșterea calității sistemului de asistență socială prin 
dezvoltarea și introducerea unui set de proceduri operaţionale destinat activității 
desfășurate de asistenţii maternali, prin susținerea unui program de formare 
profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în domeniu și prin 
crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de 
educație digitală; creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității. 
Beneficiari:15 000 asistenți maternali profesioniști din 47 D.G.A.S.P.C-uri din țară. 
La nivelul DGASPC Bacău, beneficiarii direcți sunt asistenții maternali activi, precum 
și din 105 asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a 
proiectului după cum urmează: 30 AMP - 2019, 20 AMP - 2020, 20 AMP - 2021, 20 
AMP - 2022, 15 AMP – 2023, cheltuielile fiind asigurate din proiect. 
 
Activități realizate în perioada raportată:  
În perioada raportată s-a depus Cererea de rambursare nr.1 aferentă cheltuielilor 
realizate cu plata salariilor asistenților maternali în perioada 2014-decembrie 2018. 
Suma solicitată la rambursare pentru DGASPC Bacău a fost de 46.121.143,00 lei, 
suma aprobată la rambursare fiiind de 45.185.157,38 leiconform Scrisorii de 
aprobare a rambursării nr.86.289/14.12.2018.Până la data de 31.12.2018 în conturile 
Consiliului Județean Bacău s-a virat suma de 38.930.860,52 lei. 
 
10.Proiect “Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi pentru 
persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”, Cod SMIS 2014+:116130 
implementat de UAT Comuna Filipeni în parteneriat cu D.G.A.S.P.C Bacău și 
Consiliul Județean Bacău și finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 8-Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și social. Contractul de 
finanțare nr.246/18.06.2018s-a semnat în data de 18 iunie cu o perioadă de 
valabilitate de 31 de luni, până în data de 31.12.2019.  Proiectul dispune de un buget 
total în valoare de 1.510.233,34 lei 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău nu are contribuție 
financiară în cadrul acestui proiect.  
Obiectivul general: 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. 
Rolul DGASPC în proiect:activități de informare și publicitate, respectiv implicare 
voluntară în promovarea proiectului și a investiției.  
În perioada raportată liderul de parteneriat a realizate următoarele activități: 
→ Transmiterea Cererii nr.1 de rambursare;  
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→ Semnare contract de prestări servicii de informare și publicitate 
 
11. Proiect „O nouă șansă”– implementat de Asociația Bronx People Bacău în 
parteneriat cu DGASPC Bacău, Acord de parteneriat nr.57773/08.06.2018,  finanțat 
de Consiliul Județean Bacău în baza Legii 350/2005. 
Scopul proiectului: asigurării suportului necesar descoperirii aptitudinilor și 
abilităților de care dispun copiii din sistemul de protecție specială astfel încât, prin 
stimularea și cultivarea acestora să se pregătească procesul de integrare socială și 
creșterea șanselor de incluziune socială. 
Obiective specifice dezvoltarea abilităților personale și sociale pentru un număr de 
25 de copii din sistemul de protecție pentru o perioadă de 4luni;-diminuarea riscului 
de excluziune socială pentru 25 de copii din sistemul de protecție;dezvoltarea 
parteneriatului public-privat ca premisă pentru incluziunea socială a copiilor din 
sistemul de protecție. 
Beneficiari: 25 de copii cu vârste cuprinse între 6-9 ani selectați din sistemul de 
protecție specială din cadrul DGASPC. Prin Notificarea nr.1 s-a extins grupa de 
vârstă de la 6-9 ani  la 6-14 ani.  
Activități și rezultaterealizate în perioada raportată:  
→ Activităţi de educație specifică sportului, antrenamente sportive; 
→ Activităţi instructiv-educative de cunoaștere, socializare și dezvoltare personală; 
→ Pictură și desen; 
→ Activități recreative și de petrecere a timpului liber; 
→ Drumeții. 
Perioada de implementare: 4 luni 
 
12. Proiect E-STRATEG- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru  
Comunitatea Marginalizată din Municipiul Bacău finanțat 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). 
În intervalul raportat reprezentantul DGASPC a participat la 4 întâlniri de lucru ale 
Grupului de Acțiune Locală (22 ianuarie, 21 martie, 3 aprilie și 9 mai, 8 august, 3 
octombrie). În cadrul întâlnirii din luna mai a fost emisă Hotărârea Adunării Generale 
a Asociaților din cadrul GAL privind cuantumul cotizației membrilor. În perioada 
raportată a fost depusă și aprobată cererea de finanțare cu titlul „Sprijin pentru 
funcționarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare 
Locală”, ID My SMIS2014 123729” cu o valoare totală eligibilă de 1.395.750,00 lei. 
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De asemenea, în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL IDD 
Bacău, a fost elaborată Procedura de selecție și evaluare a proiectelor Asociației 
Grup Acțiune Locală „Inovare și Dezvoltare Durabilă”. Documentul reprezintă 
metodologia propusă și criteriile de evaluare și pre-selecție care urmează să fie 
utilizate de către Asociația GAL IDD Bacău care vor fi depuse ulterior spre selecție și 
evaluare de către Autoritatea de Management și Organismelor Intermediare în 
vederea selectării operațiunilor (proiectelor)finanțate prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020. 

13. Proiect „Copiii au dreptul la familie!” implementat de DGASPC Bacău prin 
intermediul Centrului pentru Management de Caz și Asistență Maternală în 
parteneriat cu Fundația „Sera” România și cofinanțare de la Consiliul Județean 
Bacău. Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la finalul anului 
2018 conform Actului adițional nr.70.827/16.07.2018 (DGASPC)/281/18.07.2018 
(SERA). 
Obiectiv: asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa și 
copilului care se află în situații de risc de separare. 
Beneficiarii finali - 150 de copii în dificultate și familiile acestora. 
Activități și rezultate în perioada raportată: 
În perioada ianuarie 2015-decembrie 2018, 186 de familii și 635 de copii au 
beneficiat de o formă de sprijin  în cadrul proiectului,   din care în anul 2018:  
→ 139 copii  și 63  familii au beneficiat de servicii în cadrul proiectului;  
→ Au fost reintegrați 11 de copii/tineri care beneficiau de o masură de protecție 
specializată;  
→ Au fost înregistrate 39 cereri de solicitare pentru evaluarea situației socio-medicale 
a familiilor aflate în situație; 
→ Au fost evaluate 39 de cazuri, din care1 reprezintă solicitare din anul 2017; 
→ Au fost întocmite și aprobate 26 PIP-uri, din care 25 au ca obiectiv prevenirea 
situațiilor de separare a copiilor de familie și 1 caz cu obiectiv de reintegrare a 
minorului în familia naturală. 
→ Au fost întocmite și aprobate 26 solicitări de plată 

→ Au fost semnate 24 contracte pentru acordarea serviciilor sociale cu familia 
beneficiară. 
→ În perioada raportată au fost efectuate 177 vizite la domiciliul familiilor beneficiare 
în scopul oferirii de servicii sociale;  
→ 85 cazuri au fost închise ca urmare a implementării planului personalizat de 
intervenție; 
 
14. Proiect „Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii 
abandonați” implementat în parteneriat cu Fundația SERA România prin intermediul 
echipei mobile din cadrul Centrului de Servicii Sociale Ghiocelul 
Scopul proiectului:Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii 
abandonați  
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Bugetul proiectului: 28.000 euro asigurat de Fundația SERA România.  
Perioada de implementare: 1 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2018. Inițial proiectul 
avea ca termen de finalizare luna mai 2018. În data de 08.05.2018 a fost semnat 
Actul adițional nr.46.501 pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului. 
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 D.G.A.S.P.C Bacău, 
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. 
Activități și rezultate realizate de echipa proiectului :  
→ Identificarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu organismele publice şi private 
implicate înimplementarea proiectului : au fost realizate 263 vizite la cabinetele de 
planificare familială și contracepție și medici de familie având competențe în 
planificare familială; colaborare cu 57 primării din județul Bacău; au fost încheiate 
172 acorduri de parteneriat cu UAT-uri, spitale, DSP, ISJ și instituții de învățământ; 
→ Identificarea şi evaluarea grupului ţintă la nivelul judeţului: s-au desfășurat 
activități de informare a grupului țintă la sediul primăriilor, a centrelor DGASPC și la 
domiciliul beneficiarelor. Identificarea grupului țintă a vizat beneficiare atât din mediul 
rural cât și din urban, beneficiarele din mediul rural având o pondere crescută din 
cauza accesului limitat la servicii medicale; 
→ Derularea programelor specifice de acţiune şi intervenţie: 1277 persoane 
consiliate, 62 consilieri de grup realizate; 447 persoane beneficiază de o metodă 
contraceptivă, 199 consilieri individuale realizate; 263 vizite efectuate de către 
medici;1659 vizite la domiciliu;  
Proiectul ”Prevenirea sarcinii nedorite” a participat în perioada 06 noiembrie – 13 
decembrie2018 la concursul ”100 de exemple de bune practici în serviciile 

sociale din România” dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale, în 
contextul anului aniversar al Centenarului Marii Uniri. În acest context, proiectul a 
primit Diplomă de bune practici. 
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15. Proiect „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la 
nivelul comunității”implementat de UNICEF România în parteneriat cu DGASPC 
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 
copiii 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: octombrie 2014 – 31 decembrie 2018.Perioada de 
implementare a fost prelungită prin Actul adițional nr.129.711/21.12.2017. 
Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5.400 copii la 
risc sever de excluziune socială. 
Buget: aprox. 5 milioane de euro, din care 3.285.706 euro contribuția Norway 
Grants și contribuție proprie UNICEF România. 
La nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău, implementarea a fost asigurată de către o echipă de 
coordonatori județeni desemnați din cadrul DGASPC Bacău sub coordonarea directă 
a UNICEF România.  
Activități și rezultate la nivel de județ în perioada raportată: 
→ Identificarea copiilor și familiilor vulnerabile de la nivelul comunităților acoperite de 
proiect prin utilizarea aplicației AURORA : 19.648 copii identificați și înregistrați în 
AURORA. 
→ Implementare microgranturi – pe parcursul anului 2018, din cele 38 de comunități 
implicate în proiect, 37 au aplicat pentru microgranturi. Cererile de finanțare s-au 
adresat unui număr de aproximativ 3.013copii cu vârste cuprinse între 0-17 ani, din 
totalul de 19.654  copii cu vulnerabilități înregistrați în Aurora și 978 părinti. 
→ Furnizare servicii comunitare integrate: 78.318 servicii, după cum urmează: 
acompaniere și sprijin – 14.595, consiliere – 20.951, evaluare nevoi – 5.540, 
informare și orientare – 24.965, monitorizare și evaluare – 13.521, referire – 11.488, 
servicii prioritate zero – 15. 
 
4.5. Colaborări și parteneriate 

Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Bacău cu autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri, persoane fizice  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: 
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� 85 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. 
� 90 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;  
� 243 contracte de sponsorizare;  
� 67contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice; 
� 15 contracte de practică  
� 15 contracte de transport auto  
� 2 contracte plată dobândă 
� 3 Contracte de asociere privind finanțarea unor servicii sociale de interes județean 
 
Colaborarea cu autoritățile publice locale  
  În perioada aprilie – decembrie 2018, Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Bacău a organizat un număr de 21 întâlniri de lucru cu APL-
urile din județ la care au fost invitați profesioniștii  cu atribuții în domeniul asistenței 
sociale din toate cele 93 de unități administrativ teritoriale. Au participat 126 
profesioniști din cadrul a 72 APL-uri din județul Bacău.  
  Din cele 21 de întâlniri de lucru organizate de D.G.A.S.P.C. Bacău:  
→ 17 intâlniride lucru au fost susținute cu implicarea și participarea profesioniștilor 
din cadrul serviciilor D.G.A.S.P.C. Bacău;  
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→ 2 ateliere de lucru au fost organizate  în parteneriat cu Fundația Hope and 
Homes for Children România, având ca temă”Managementul de caz în prevenirea 
separării copilului de familie” 
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→ 2 ateliere de lucru au fost organizate în parteneriat cu Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Bacau având ca temă ”Prevenția 
consumului de alcool și intervenția în cazul copiilor/adolescenților”.  
  Temele abordate au vizat:  
→ Dezbaterea unor acte normative de interes,  cum ar H.G. nr. 797/08.11.2017, H.G. 
nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și 
îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care 
aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 
colaborarea dintre DGASPC-uri și SPAS-uri, Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 
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 dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 
→  Prezentarea și analiza procedurilor de raportare trimestrială a activității de 
protecția copilului (fișa trimestrială de raportare) - dificultăți întâmpinate și modalități 
de îmbunătățire a activității;  
→ Aspecte generale privind violența în familie, mecanism de semnalare, intervenție și 
monitorizare a cazurilor de violență și etape de intervenție în gestionarea unui caz de 
violență în familie (studiu de caz și proceduri de lucru);  
→ Documentația prevăzută de lege privind admiterea în centrele rezidențiale pentru 
persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice a cazurilor ce necesită servicii 
de specialitate;  
→ Informarea Autorităților Publice Locale privinddrepturile persoanei cu dizabilități 
neinstituționalizată;  
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→ Modalități concrete de identificare și referire a cazurilor de copii victime ale 
traficului intern/internațional de persoane, către serviciile specializate ale 
D.G.A.S.P.C. Bacău (cu accent pe respectarea caracterului de urgență al sesizării și 
păstrarea confidențialității); 
→  Inițierea de parteneriate între autoritățile publice locale și D.G.A.S.P.C. Bacău, pe 
problematica traficului de copii, devianței și delincvenței juvenile, exploatare prin 
cerșit;  
→ Proceduri de lucru și criterii de admitere în Centrul de Primire în Regim de Urgență 
și Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață; 
→  Informarea autorităților locale cu privire la scopul, atribuțiile și importanța referirii 
cazurilor spre analiză și soluționare adecvată (în situații de violență, exploatare, 
trafic) către Echipa Intersectorială Locală, existentă la nivelul județului Bacău. 

  Totodată, în scopul dezvoltării unei relații de colaborare dintre serviciile sociale 
și educație, D.G.A.S.P.C. Bacău a facilitat participarea asistenților sociali/persoanelor 
cu atribuții în asistență socială din cadrul APL-uilor întâlnirile de lucru organizate de 
CJRAE Bacău pentru consilierii școlari arondați comunităților din jud. Bacău. La cele 
2  întâlniri organizate în anul 2018 au participat  10 profesioniști din cadrul UAT-urilor.  
 
4.6 Managementul comunicării organizaționale 
 

În perioada ianuarie - decembrie 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului a înregistrat un număr de aproximativ 26.000solicitări 
telefonice (Componenta Copil şi Componenta Adult) cu privire la date de interes 
general (semnalări situaţii de risc atât pentru minori cât şi pentru persoane adulte, 
sesizări ce au fost orientate către serviciile cu competenţă în domeniu, audienţe, 
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) 

În anul 2018 s-au adresat pentru audienţe 3.360 persoane (535 persoane 
programate - înregistrate în Registrul electronic de audienţe şi 2.825 persoane  
care au intrat zilnic în audienţă, nu numai în zilele programate. Potrivit declaraţiilor 
persoanelor înscrise în audienţă, principalele probleme aduse în discuţie au făcut 
referire la solicitări de sprijin material, solicitări legate de obţinerea unui loc de 
muncă, prelungirea contractului de muncă, plasamentul minorilor in familia lărgită, 
respectarea Legii nr.448/2006, solicitări de internări în Centrele ce oferă servicii de 
asistenţă socială persoanelor adulte, precum şi situaţii care impuneau intervenţia 
DGASPC în cazuri de abuz sau neglijare asupra unor copii sau persoane adulte.  

Pe întreaga periodă a anului 2018, în Registratura electronică a instituției au 
fost înregistrate 136.628 documente, dintre acestea 36.594 documente 
reprezentând documente de intrare în instituţie, înregistrate şi direcţionate în mod 
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direct conducerii instituţiei pentru a primi rezoluţie de soluţionare şi, ulterior, 
repartizate structurilor competente. 

Comunicarea cu mediul extern dar și promovarea activității Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului în comunitate s-a realizat în anul 2018 prin 
intermediul paginii de internet a instituţiei (www.dgaspcbacau.ro) și paginii de 
facebook a instituţiei (https:// www.facebook.com /dgaspc.bacau).Aceste două canale 
de comunicare au fost accesate de către reprezentanţii mass-media, pentru a se 
informa cu privire la activitatea DGASPC, cât şi de către membrii comunităţii. 
Totodată sesizările scrise pe site sunt direcţionate pe adresa oficială a instituţiei 
(dgaspcbacau@gmail.com). 

În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern(instituții,organizații și 
beneficiari) și intern,  s-a concretizat astfel: 
• Aproximativ 13.959  informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;  
• 67articole publicate; 
• 4intervenţii pe posturi radio (Posturi de radio: Radio România Actualități, Radio KIT Onești); 
• 40 comunicate de presă transmise și publicate pe pagina de internet a instituției;  
• 4 conferințe de presă;  
• 24 petiţiicărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002; 
• 3.360audiențe acordate  
• 26.000solicitări telefonice 
• 136.628 documenteînregistrate în registrul electronic dintre acestea 36.594 
documentereprezentând documente de intrare. 

5. EVENIMENTE ȘI VIZITE DE LUCRU 
→ Expoziția cu vânzare „CEL MAI FRUMOS OU DE PAȘTE”, ediția a X a, 
eveniment organizat cu ocazia Sărbătorilor Pascale. 

 
 

→ Evenimentul „Orășelul copiilor-Vreau să fiu om mare!”organizat de DGASPC 
Bacău în parteneriat cu Asociația „Exploratori pentru viitor” Filiala Moldova și 
Fungația KTS cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Evenimentul a avut ca 
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obiectiv dezvoltarea unei bune și complete educații a tinerei generații în cât mai 
multe domenii ale vieții de zi cu zi. 
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→ Schimb de experiență în domeniul asistenței sociale, organizat în 
perioada 3-6 iulie 2018 cu participarea delegației din statul Israel,  din cadrul  
Fundația Internațională a Comunităților Educative   
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→ Competiția sportivă internațională pentru persoanele cu 
dizabilitățiDecathlon „Integrative Meetings of Friends” , Ediția a 58 –a, Bacău – 
România, în perioada 27 – 28.08.2018 
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→ Campania ’’Dacă-mi iei locul ia-mi și handicapul!’’ desfășurată în perioada 
03.08-20.08.2018, în parteneriat cu Poliția Locală a Municipiului Bacău, ce a avut 
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drept scop informarea și conștientizarea opiniei publice în ceea ce privește eliberarea 
locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități din cadrul magazinelor cu 
produse de uz larg, cât și a spațiilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități 
semnalizate cu semnul internațional al dizabilității. 

 
 
→ 3 Evenimente organizate în 03.08.2018, 10.08.2018 și 21.08.2018 cu ocazia 
semnării contractelor de finanțare nerambursabilă pentru 4 proiecte finanțate prin 
POR 2024-2020.  
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→ Eveniment “Plăcintele bunicilor ” și “Bicicleta, prietena vârstei a- III –a”, 

Ediția a VI a în contextul Zilei Internaționale a persoanelor 
vârstnice(https://www.youtube.com/watch?v=hrKf_SKIXSA) 
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→ Campania ”19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și 

tinerilor”, în parteneriat cu Fundația Internațională a Comunităților Educative(FICE) 
România și în colaborare cu mai multe școli și primării din județul Bacău, derulată în 
perioada 1-19 noiembrie 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=W0M3qlBsgk4) 
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→ Evenimente de conștientizare asupra efectelor diabetului asupra sănătății 
în contexul Zilei Internaționale de Luptă împotriva diabetului, organizate în 
perioada 12-14.11.2018 deCentrul de Diabet MiniMed, împreună cu Asociația 
nonguvernamentală AMAS (Asociația „Motivație, Acțiune, Succes”) Bacău, Clubul 
Lions, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistenta Socială și 
Protecția Copilului Bacău (https://www.youtube.com/watch?v=D7ketqg-j94) 
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→ ”Săptămâna Dizabilității” cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu 
Dizabilități, organizată în perioada 25.11.2018-
03.12.2018(https://www.youtube.com/watch?v=xXPsbuBJkRw) 
 

 

 

6. CONCLUZII 
  În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului în anul 2018 înseamnă:  
� Aproximativ 23.410 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău 
din care:  
→ 509  copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;  
→ 1517 copii/tineri beneficiari ai  serviciilor specializate de tip familial;   
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→ 180 copii și 76 familii  beneficiari de servicii de sprijin în ceea ce privește 
prevenirea situațiilor de risc prin îmbunătățirea condițiilor de locuire și 
responsabilizarea părinților;  
→ 504 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de 
DGASPC;  
→ 41 victime ale violenței în familie (femei) și copiii acestora (78 copii) au beneficiat 
de servicii de protecție, găzduire, informare, consiliere și suport specializat;  
→  74 victime ale vioțenței în familie și copiii acestora (205 copii) au beneficiat de 
servicii de informare, consiliere socială, juridică și psihologică;  
→ 28 mame și copii acestora(39 copii) au beneficiat de serviciile Modului Maternal;  
→ 191 minori asistați în procesul de audiere;  
→ 183 copii în situații de risc beneficiari de servicii sociale non-rezidențiale  
→ 266 copii  din serviciile rezidențiale private pentru care s-a asigurat managementul 
de caz;   
→ 878 persoane adulte cu dizabiăți și vârstnici beneficiari în servicii rezidențiale;  
→ 18.739 persoane cu handicap neinstituționalizate  beneficiare de drepturi și 
facilități conform legii;  
→ 57 familii de adopție atestate 
� 74 deschideri procedură de adopție;  
� 42 adopții finalizate;  
� 25 încredințări în vederea adopției; 
� 40 copii dezinstituționalizați prin adopție;  
� 98 tineri în dificultate beneficiari de servicii de găzduire, îngrijire, educație și sprijin 
pentru integare socio-profesională;  
� 302 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 78 copii 
reintegrați în familie;  
� 11 proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare;  
� 7 proiecte câștigate în calitate de solicitant și 5 proiecte în calitate de partener;  
� 15 proiecte aflate în  implementare în anul 2018;  
� 1107 salariați ai D.G.A.S.P.C participanți la activități de formare profesională; 
� 3.360 audiențe acordate  
� 136.628 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul 
serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Bacau 
� Plan anual de acțiune al DGASPC Bacău pentru anul 2018 a fost implementat în 
procent de 93%.  
 

7. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019 
Pentru anul 2019 activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului  Bacău se va desfășura în contextul implementării obiectivelor 
generale asumate prin Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-
2020, după cum urmează:  
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OG. 1: Garantarea drepturilor  copiilor aflați în situații de vulnerabilitate 
Prioritate 1.1. Implementare Proiect ”Servicii sociale pentru copii și tineri în 
dificultate” în parteneriat cu Fundația SERA România. 
Prioritatea 1.2. Implementare Proiect ”Educația o șansă pentru fiecare!”. 
Prioritate 1.2. Elaborare și transmitere în vederea finanțării a proiectului 
„Dezvoltare de servicii de prevenire a separării copilului de familie”în cadrul 
POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de 
copii și tineri plasati în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității.  
 
OG.2. Asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa 
Prioritate 2.1ImplementareaProiectului TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor. 
Prioritate 2.2Furnizarea  serviciilor sociale specializate cu respectarea standardelor 
minime de calitate și a prevederilor legale în vigoare. 
 
O.G 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 
Prioritate3.1 Implementarea planurilor de restructurare pentru 8 centre rezidențiale 
de protecție specială a persoanelor cu handicap. 
Prioritate 3.2 Implementarea planurilor de reorganizare pentru7centre rezidențiale 
de protecție specială a persoanelor cu handicap. 
Prioritate 3.3 Implementare proiectelorfinanțate din cadrul Programul Operațional 
Regional 2014-2020.  
Prioritate 3.4 Implementarea proiectelor finanțate din Programele de Interes 
Național. 
Prioritate 3.5. Elaborarea  și transmitere pentru finanțare a 4 cereri de finanțare 
în cadrul POCU 2014-2020, apel de proiecte dedicat beneficiarilor ce au încheiat 
contracte finanţate din POR, obiectivului specific O.S. 8.3, Operaţiunea B- grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități. 
 
Obiectiv general 4. Prevenirea violenței în familie  și a violenței asupra copilului 
în vederea diminuării fenomenului: ”Toleranță zero” față de violența;   
Prioritate 4.1 Implementare proiect "SAFE – Siguranta pentru toti in mediul familial" 
Prioritate 4.2. Implementare Proiect VENUS – Impreună pentru o viață în 
siguranță, în cadrul POCU 2014-2020, Apel de proiect noncompetitiv - Servicii 
sociale pentru victimele violenței domestice, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4. 
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