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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 persoanelorcare se află în
situație de vulnerabilitate socială, indiferent de mediul din care aceștia provin, prin
utilizarea propriei expertize, a resurselor bugetare alocate și implementarea politicilor
și legislației în domeniu.
Anul 2020 a adus și cele mai mari provocări având în vedere starea de
urgență la nivel național instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/16
martie 2020, urmată de starea de alertă menținută până în prezent, având în vedere
evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea
Coronavirusului SARS-COV-2 la nivel global.
Criza COVID-19 a schimbat modalitatea de desfășurare a activităților atât pe
componenta rezidențială cât și pe cea non-rezidențială. Deplasările în teren au fost
sistate în perioada martie 2020-mai 2020, iar desfășurarea activităților în cadrul
centrelor rezidențiale a fost marcată de măsura carantinării personalului la serviciu
pentru 14 zile urmată de alte 14 zile de izolare la domiciliu.
În contextul actual al pandemiei COVID-19, deplasările în teren și
interacțiunea cu beneficiarii se desfășoară respectând normele sanitare în vigoare și
toate recomandările instituțiilor centrale.
Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în
anul 2020în cifre înseamnă:
Peste 26.000 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău din
care:
→ 455 copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;
→ 1484 copii/tineri beneficiari ai serviciilor sociale de tip familial;
→ 37 copii din 12 familii beneficiari de servicii de sprijin în ceea ce privește
prevenirea situațiilor de risc și reintegrare în familie prin îmbunătățirea condițiilor de
locuire și responsabilizarea părinților;
→ 553copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de
DGASPC;
→ 31 victime ale violenței domestice (femei) și copiii acestora (79 copii) au
beneficiat de servicii de protecție, găzduire, informare, consiliere și suport specializat,
în cadrul Modulului Artemis;
→ 33 mame și copii acestora(86 copii) au beneficiat de serviciile Modului Maternal;
→ 98 victime femei ale violenței în familie și 130 de copii, victime colaterale au
beneficiat de servicii de informare, consiliere și suport specializatîn
cadrulCompartimentului pentru prevenire și combatere a violenței domestice;
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→ 600minori asistați în procesul de audiere;
→ 404copii și 448 de părinți beneficiari de servicii de consiliere în cadrul
Compartimentului de consiliere pentru părinți și copii.
→ 907 persoane adulte în dificutate, inclusiv persoane cu dizabilități și
vârstnicibeneficiare de servicii rezidențiale;
→ 19.305persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi și facilități
conform legii;
→ 220copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap–cazuri noi;
→ 34 de copii ai strazii beneficiari de servicii de consiliere și monitorizare;
→ 68 cazuri/copii beneficiari de servicii în cadrulCompartimentului de informare și
consiliere pentru copilul victimă a traficului de persoane și copilul neînsoțit pe
teritoriul altor state, din care 22 copii victime ale traficului de persoane;
→ 84 copii care au comis fapte penale și nu răspund penal
→ 94tineri în dificultate din comunitățile județului Bacău beneficiari de servicii de
găzduire, îngrijire, educație și sprijin pentru integare socio-profesională;
→ 144persoane informate și consiliate pentru prevenirea sarcinii nedorite;
→ 929sesizări privind copii în situații de risc, din care 653 sesizări confirmate, din
care 190 copii preluați în regim de urgență;
→ 42familii de adopție atestate;
65 deschideri procedură de adopție;
39adopții finalizate;
32încredințări în vederea adopției;
39copii dezinstituționalizați prin adopție;
251copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 72copii
reintegrați în familie;
16proiecte cu finanțare din fonduri structurale și programe de interes național
aflate în implementare în anul 2020;
2 proiecte depuse pentru finanțare și selectate în vederea finanțării cu o valoare
totală de 17.166.332 lei.
2 proiecte cu finanțare din fonduri asigurate de terți( Fundația SERA România și
UNICEF România) pentru furnizarea de servicii sociale în comunitățile județului
Bacău;
271 salariați ai D.G.A.S.P.C Bacău participanți la activități de formare
profesională;
3.821 de persoane audiențe acordate de către conducerea DGASPC Bacău;
149.484 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul
serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Bacau
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2. EVOLUȚIA INDICATORILOR
PROTECȚIA COPILULUI

REFERITORI

LA

SERVICIILE

PENTRU

2.1.

Protecția specializată a copilului separat temporar sau definitv de părinți
În anul 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău a asigurat protecție specializată prin serviciile sociale de îngrijire de tip
rezidențial1 și serviciile sociale de tip familial2 unui număr de 1939copiiseparați
temporar sau definitiv de părinți.

Grafic nr.1 Numărull coiilori beneficiari de măsură de protecție special în perioada 2018 -2020

Comparativ cu anii anteriori se înregistrează o scăderea numărului total
decopiicare au beneficiat de servicii deprotecție specială cu47 cazuri față de anul
2019 și 87 cazuri față de anul 2018.Constatăm faptul că numărul copiilor plasați în
servicii de îngrijire de tip rezdențial se află în scădere comparativ, atât cu anul 2018
cât și cu anul 2019.Numărul copiilor din sistem rezidențial a scazut cu 85 de cazuri
față de anul 2019 și cu 54 cazuri față de anul 2018. Pe de altă parte, numărul copiilor
plasați în servicii de tip familial a scăzut compartativ cu anul 2018 dar a crescut față
de anul 2019 cu 38 de cazuri.
1

La 31.12.2020 în structura D.G.A.S.P.C. Bacău – Componenta Copii funcționau 31 de servicii sociale, din care: 2 servicii
sociale de tip rezidențial de tranzit și în regim de urgență cu o perioadă medie de ședere a beneficiarilor de 6 luni, 27 servicii
sociale de tip rezidențial destinate îngrijirii copiilor pe perioadă determinată până la împlinirea vârstei de 18 ani și dacă urmează
o formă de învățământ până la vărsta de 26 ani (12 case de tip familial – 7 case de tip familial pentru copilului cu dizabilități și 5
case de tip familial destinate îngrijirii copilului aflat în dificultate, 15 apartamente pentru copii aflați în dificultate) 1 serviciu
sociale de sprijin destinate îngrijirii cuplului mamă – copil aflate în dificultate și 1 serviciu social destinat victimelor violenței
domestice( inclusiv grupuri mama-copil/copii).
2
Servicii de îngrijire de timp familial:asistență maternală și plasament familial la familii/rude/persoane

5

În cifre absolute, în anul 2020 pentru un număr de 3553 copii în situație de
risc s-a instituit o măsură de protecție specială, după cum urmează:
→ 185măsuri de protecție specială instituite în serviciide îngrijire rezidențială(din
care 89 sunt copii care au beneficiat de servicii impreună cu mama în Modulul
Artemis și Modulul Maternal)
→ 112măsuri de protecție specială instituite în sistem familial ( asistenți maternali
profesioniști, plasament la familii/rude/persoane);
Totodată, pentru 251 copiidin serviciile sociale din cadrul DGASPC Bacău a
încetat măsura de protecție specială, astfel:
→ reintegrare în familie- 72 copii (29% din numărul total de încetări măsură)
→ revocare prin efectul legii - 118 copii ( 47% din numărul total de încetări măsură)
→ încredințare în vederea adopției-26 copii (10% din numărul total de încetări măsură
→ încuviințare în vederea adopției -7 copil
→ instituire tutelă: 8 copii
→ transfer în alte județe – 9 copii
→ instituire măsură de protecție în serviciile furnizorilor privați – 7 copii
→ deces - 1 copill
→ alte situații : 3 copii
La data 31.12.2020, în serviciile sociale specializate din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău erau instituționalizați
1543beneficiari, cu 43de copii mai puțin decât la aceeași dată a anului 2019, astfel:
→ 227 beneficiari în servicii rezidențialela 31.12.2020 față de 261 beneficiari la
31.12.2019;
→ 1316 beneficiari în servicii sociale de tip familial la 31.12.2020 față de
1321beneficiari la 31.12.2019;

359

copii au beneficiat atât de servicii rezidentiale, cât și servicii de tip familial
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Grafic nr.2 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 65% din totalul beneficiarilor.
În ceea ce privește numărul beneficiarilor încadrați în grad de handicap acest
a crescut cu 11cazuri față de anul 2019.Raportat la numărul total de beneficiari din
sistemul de protecție specială, la data de 31.12.2020, beneficiarii încadrați într-un
grad de handicap reprezintă un procent de 22%, din care 18% este reprezentat de
beneficiari cu vârste peste 18 ani.

Grafic nr.3, Copii cu măsură de protecție specială încadrați în grad de handicap
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Referitor la distribuția copiilor cu handicap pe categorie de servicii sociale,
32% dintre aceștia se află în servicii sociale de tip rezidențial și 68% în servicii
sociale de tip familial.

Grafic nr. 4, Copii/tineri cu handicap pe categorie de servicii sociale
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Activități desfășurate în cadrul serviciile de îngrijire rezidențială pe
termen mediu și lungdin cadrul DGASPC Bacău

9

2.2 Adopția
În anul 2020, un număr de 46copii din sistemul județean de protecție a
copilului au primit șansa de a crește într-o familie. Acestora li se adaugă65copii cu
măsură de protecție specialăcare au devenit liberi la adopție. Principalii indicatori ai
activității Serviciului adopții sunt prezentanți în tabelul următor:
Anul
PIP adopție
Număr copii liberi la adopție la 31.12.2020

Deschidere procedură adopţie internă (copii liberi
la adopţie)
Familii care au solicitat atestarea
Familii atestate
Familii pe lista de aşteptare
Adopţii finalizate
Încredinţări în vederea adopţiei
Copii dezinstituţionalizaţi
Revocare incredințare în vederea adopției
Adopţii monitorizate

2018
168

2019
145

2020
176
124 din care 80 de
cazuri sunt pe ”Profilul
copiilor greu
adoptabili”

74

67

65

57
68
42
25
40
1

50
71
40
33
46
3

73

109

41
42
68
39
32
39
0
93 din care, 38
închise pe parcursul
anului, 37 cazuri noi
și 85 active la
31.12.2020

Tabel nr.1, Evoluția indicatorilor privind adopția în anul 2020

2.3. Prevenirea separării copilului de familie
Pe această componentă, anul 2020aucontinuatintervențiile și proiectele inițiate
în anii anteriori, gestionate de Centrul pentru servicii de asistență socială și suport
comunitar după cum urmează:
a.Proiect„Servicii sociale pentru copii și tineri în dificultate”–în parteneriat
DGASPC Bacău cu SERA România :
În anul 2020 implementarea proiectului și realizarea indicatorilor stabiliți au
fost puternic afectate de criza sanitară generată de pandemia de coronavirus,
activitățile în teren fiind sistate în perioada stării de urgență și diminuate pe toată
perioada stării de alertă.
Astfel, conform informațiilor prezentate în raportului tehnic de implementare sau obținut următoarele rezultate:
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- 21 familii și 66 de copii au beneficiat de serviciile oferite prin proiect conform
Programelor Personalizate de Intervenție și în baza contractelor pentru acordarea
serviciilor sociale;
- au fost închise 14 cazuri, din care 12 cazuri prevenire și 2 cazuri reintegrare
urmare a îndeplinirii obiectivelor din planul personalizat de intervenție.
b. Intervenții pentru Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de
copii abandonați
- 144 persoane informate și consiliate individuale
- 144 persoane beneficiare de o metodă contraceptivă
c. Proiect „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la
nivelul comunității 2.0” implementat de UNICEF România în parteneriat cu
DGASPC Bacău ,
Intervențiile derulate în anul 2020 au vizat consolidarea capacității de
intervenție a autorităților publice locale care au beneficiat anterior de proiectul
Incluziunea socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul
comunității, după cum urmează:
- Vizite de lucru în comunele Horgești, Colonești, Buhuși, Moinești pentru
pregătirea înființării centrelor comunitare integrate și facilitarea comunicării cu
UNICEF România;
- Reevaluarea noilor locații propuse pentru înființarea Centrelor Comunitare
Integrate ( Corbasca și Ungureni);
- Asistență tehnică pentru scrierea și implementarea micorgranturilor ;
- Asistență tehnică pentru utilizarea aplicației Aurora și realizarea reevaluării
cazurilor înregistrate în aplicație conform metodologiei .
Modulul Maternal
Pe parcursul anului 2020 prin intermediul Modulului Maternal s-au furnizat
servicii specializate de prevenire a separării nou-născutului, respectiv sugarului de
mamă, unui număr de 21 mame în dificultate cu 23copii.
Statistic situația se prezintă astfel:
01.01.2020
31.12. 2020

Cupluri
asistate

- Cazuri existente la Intrări
începutul
lunii
ianuarie

copii
mame

12
10

11
11

Ieşiri

18
15

Cazuri
existente la
sfîrșitul lunii
decembrie
5
6

Total
cazuri
instrumentate în
cursul
anului
2020
23
21

11

Cupluri
monitorizate post
servicii

5

10

12

3

15

Tabel nr.2, Beneficiari Modulul Maternal în anul 2020

Pe parcursul anului 2020a încetat furnizarea de servicii în cadrul Modulului
Maternal pentru număr de 15 mame și copiii acestora(18 copii), astfel:
→ 5 mame și copiii acestora (6 copii) au fost reintegrați în familia naturală ;
→ 3 mame si copii acestora( 3 copii) reintegrați în familia extinsă;
→ 4 mame minore au fost preluate în sistemul de protecție a copilului, 3 copii
preluați în asistență maternală și 1 copil reintegrat în familia tatălui;
→ 1 mamă reziliere contract iar pentru cei 3 copii instituire masură de protecție în
sistem familial;
→ 2 mame reintegrate socialîmpreună cu copiii.
2.4. Prevenirea și protecția victimelor violenței în familie
În anul 2020s-au oferit servicii de găzduire, acompaniere, asistență de
specialitate, consiliere psihologică, socială și juridică în cadrul Modulului Artemis,
unui număr de 33 ale violenței domestice (femei) și copiilor acestora(86).
01.01.202031.12.2020
Cupluri
asistate

copii
mame

Cazuri
Intrări
existente la
începutul lunii
ianuarie
7
79
3
30

Ieşiri

82
31

Cazuri
existente
la
sfârșitul lunii
decembrie
4
2

Total
cazuri
instrumentate
în
cursul
anului 2020
86
33

Tabel nr.3, Beneficiari Modulul Artemis în anul 2020

Comparativ cu anii anterior, numărul de cazurilor gestionate în anul 2020 în
cadrul Modulului Artemisînregistrează o ușoară creștere față de anul 2019 și scădere
față de anul 2018, după cum urmează:
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Grafic nr.5, Beneficiari în Modulul Artemis 2018-2020

Pe parcursul anului 2020a încetat furnizarea de servicii în cadrul
ModululuiArtemis pentru număr de 31 mame și copiii acestora(82 copii), astfel:
→ Reintegrare în familie naturală – 17 mame cu 52 copii, iar pentru 5 copii s-a
instituit măsura de protecție specială;
→ Reintegrare în familie largită – 5 mame cu 14 copii ;
→ Reintegrare socială – 4 mame cu 3 copii
→ Plasare in alte județe –2 mame cu 5 copii
→ Transferîn cadrul Locuinței protejate ”Venus”- 3 mame și 3 copii
Specialiștii din cadrul Compartimentului pentru prevenire și combatere a
violenței domestice au gestionat în anul 2020un număr de 98cazuri de violență în
familie (victime femei), mai mult cu 34de cazuri față de anul 2019. Beneficiari au
fost și 130de copii, victime colaterale în situațiile de violență în familie.
Servicii asigurate victimelor violenței în familie și copiilor acestora:
→ consiliere primară = 97 cazuri;
→ consiliere socială = 97 cazuri;
→ consiliere psihologică = 25 cazuri;
→ consiliere juridică = 74 cazuri;
→ mediere =44 cazuri;
→ asistență socială =98 cazuri;
→ reprezentare în instanță =1 caz.
Demersuri legale inițiate sau retrase de către victimele violenței în
familie, în perioada raportată:
→ certificat medico-legal = 2 cazuriinițiatedintre care 0 retrase;
→ plângere la poliție = 98 cazuri dintre care: 68 inițiate, 30 retrase;
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→ plângere penală = 50 cazuri dintre care: 37 inițiate, 13 retrase;
→ obținere ordin de protecție = 9 cazuri dintre care: 9 inițiate, 0 retrase;
→ evacuare agresor = 5 cazuri dintre care: 5 inițiate,01 retras;
→ încredințare minor = 11 cazuri dintre care: 11 inițiate, 0 retras;
→ introducere acțiune de divorț = 16 cazuri dintre care: 15 inițiate, 1 retrase;
Totodată au fost furnizate servicii sociale și unui număr de 98 agresori, după
cum urmează:
→ Consiliere psihologică – 15cazuri ;
→ Consiliere pentru reinserție socială și ocupațională- 9cazuri;
→ Consiliere juridică- 38 cazuri;
→ Consiliere și mediere familială- 44 cazuri;
2.5 Evaluarea și recuperarea copilului cu dizabilități
La data de 31.12.2020conform datelor din RENPH, în județul Bacău erau
înregistrați 2137copii încadrați într-un grad de handicap (334 copii cu handicap în
sistemul de protecție specială și 1803 copii cu dizabilități în familie-84%),cu83 de
cazuri mai multe față de aceeași dată a anului 2019.În perioada raportatăs-au emis
certificate de încadrare în grad de handicap pentru un număr de 220 copii, cazuri noi
și au fost reevaluate 1137 cazuri.

Grafic nr.6, Copii încadrați într-un grad de handicap 2019-2020

Conform datelor înregistrate în RENPH (Registrul Electronic Național al
Persoanelor cu Handicap) la 31.12.2020, 74% dintre copiii cu dizabilități sunt
încadrați în Gr. I de handicap, 16% în Gr.III , 9 % în Gr.IIși 1% în Gr.IV.
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Grafic nr.7, Distribuția pe grade de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2020

De asemenea, în ceea ce privește distribuția pe tipuri de handicap, procentaje
semnificative înregistrează copiii cu handicap psihic (43%); handicap mental (16%)
handicap somatic (18%), conform graficului următor.

Grafic nr.8Distribuția pe tipuri de handicap a copiilor cu dizabilități la 31.12.2020

Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilor acestora
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
furnizatpe parcursul anului 2020 servicii specializate(recuperare, terapie pentru copil
și familie, grupuri de suport, etc)pentru 553copii cu dizabilități(aproximativ 26%
din numărul total de copii cu dizabilități).
Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu
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În perioada raportată echipele mobile au furnizat servicii unui număr de
127copii cu dizabilități aflați în îngrijirea familiei naturale/lărgite din 55 de comunități
din județul Bacău. La data de 31.12.2020 în baza de date a Unității mobile de
intervenție la domiciliu erau înregistrați78copii, cazuri active.
Cele 3 echipe mobile au intervenit în55de comunitățicu care s-au încheiat
convenții de colaborare în anul 2020 din județul Bacău, după cum urmează:

• Echipa Podu Turcului(47 cazuri) în anul 2020 a desfăşurat activităţi de
colaborare cu 19 primării careşi-au arătat disponibilitatea în sprijinirea echipei în
vederea realizării activităţilor propuse, dupa cum urmează: Traian, Negri,
Dămieneşti, Letea Veche, Gioseni, Odobeşti, Plopana, Podu Turcului, Tătărăşti,
Coloneşti, Răchitoasa, Glăvăneşti, Dealu Morii, Motoşeni, Pînceşti, Onceşti,
Corbasca, Găiceana, Lipova.
• Echipa Onești (37 cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 15 de
primării care şi-au arătat disponibilitatea în sprijinirea echipei, după cum urmează:
Căiuţi, Coţofăneşti, Faraoani, Filipeşti, Gura Văii, Helegiu, Luizi Călugăra, Mărgineni,
Racova, Sascut, Sănduleni, Strugari, Ștefan cel Mare, Urecheşti, Livezi.
• Echipa Comăneşti(43 cazuri) a desfăşurat activităţi de colaborare cu 21 de
primării, acestea fiind: Agas, Asau, Balcani, Bogdanesti, Brusturoasa, Darmanesti,
Dofteana , Ghimes-Faget, Magiresti, Manastirea-Casin, Palanca, Pirgaresti, Poduri ,
Pirjol, Slanic Moldova, Scorteni, Solont, Tg Trotus, Zemes, Comăneşti, Caşin.
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Servicii sociale/intervenții furnizate beneficiarilor de către echipele mobile de
intervenție la domiciliu în anul 2020
Dimensiunea socială a intervenției:
→ 134 intervenţii de consiliere socială şi sprijin privind depăşirea situaţiilor de
criză;
→ 134 şedinţe de informare/ îndrumare privind obţinerea drepturilor şi serviciile
sociale;
→ 108 şedinţe de mediere între familii şi instituţii/ servicii.
→ 59au beneficiat de consiliere socială privind integrarea/ reintegrarea copilului
într-o formă de învățământ
Dimensiunea psihologică:
→ 122 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică copii/ părinţi;
→ 96 cazuri au beneficiat de şedinţe de stimulare cognitivă şi a limbajului;
→ 47 cazuri au beneficiat de şedinţe de stimulare senzorială;
→ 27 cazuri au beneficiat de şedinţe de optimizare şi dezvoltare personală.
Kinetoterapie :
→ 38 cazuri au beneficiat de şedinţe de educare neuromotorie;
→ 29 cazuri au beneficiat de şedinţe privind dobândirea unor deprinderi motrice
de bază;
→ 29 cazuri au beneficiat de şedinţe de îmbunătăţire a calităţi motrice de bază;
→ 33 cazuri au beneficiat de şedinţe de educare psihomotrică;
→ 20 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere privind dobândirea unei
aparaturi ortopedice/ protezare;
→ 31 cazuri au beneficiat de şedinţe de consiliere/ îndrumare către centre
specializate.
Dimensiunea educațională –grupuri de suport
Specialiștii din cadrul echipelor mobile au organizat și facilitat 3 întâlniri ale
grupurilor de suportla care au participat 47 părinți/reprezentanți legali ai copiilor cu
dizabilități precum și 11 specialiști din cadrul APL-urilor.
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Alte tipuri de intervenții și rezultatele obținute:
→ Integrare/ reintegrare într-o formă de învăţământ specifică diagnosticului
copilului: 38 cazuri;
→ informare pentru integrarea în centre de recuperare specifică: 41 cazuri;
→ îndrumare către centre medicale-staţiuni balneoclimaterice pentru investigaţiitratament: 49 cazuri;
→ îndrumare în vederea achiziţionării de echipamente medicale specifice
diagnosticului: 11 cazuri;
→ îndrumare în vederea obţinerii orientării şcolare cu curriculum adaptat/
şcolarizare la domiciliu: 74cazuri;
→ mediere între familiile beneficiare în vederea oferirii reciproce de suport
informaţional şi emoţional: 14 cazuri;
→ mediere între familii şi autorităţile locale în vederea aplanării conflictelor şi
dobândirea drepturilor aferente: 101 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: 29 cazuri;
→ dobândirea unui sprijin financiar pentru depăşirea situaţiei de criză: 2 cazuri
sprijin Fundatia HHC, 16 cazuri sprijin material (îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării)
de la compartimentul educaţional al centrului, donaţii de la persoane fizice, donaţii
personale ale membrilor echipei;
→ informare/ îndrumare/ mediere privind dobândirea drepturilor aferente gradului
de handicap:(buget complementar–3cazuri, egitimaţie de transport urban şi
interurban -35 cazuri, rovignetă –31 cazuri, transport cu ambulanţa:25 cazuri,
indemnizaţie pentru copilul încadrat în grad de handicap:1 caz, angajarea unui
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asistent personal pentru copilul cu dizabilităţi: 1 caz, scutire de la taxe şi impozite: 53
cazuri, alocaţie hrană şi cazarmament pentru copiii cu CES din învăţământul de
masă: 54 cazuri, card parcare – 27 cazuri, card european- 3 cazuri, credit bancar- 5
cazuri).
Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități
În anul 2020 un număr de 311copii/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 (181beneficiari).

Grafic nr.9 Copii beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de DGASPC Bacău
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Compartimentul de consiliere pentru persoanele cu tulburări de spectru autist
Pe parcursul anului 2020,115copii și părinții/reprezentanții legali ai acestora au
beneficiat de serviciile oferite în cadrul Compartimentului TSA, după cum urmează:
→ 11 ședințe de consiliere individuală/copil/lună pentru 15 copii
→ 124 ședințe de consiliere individuală/lună pentru 77 părinți privind specificul
diagnosticului de autism, modalități de lucru cu copilul acasa pentru continuarea
activităților terapeutice inițiate în cadrul Compartimentului TSA, etc.
→ Evaluare psiho-socială pentru includerea în programul de recuperare: 5 familii
și copiii acestora diagnosticați cu TSA
→ Activități terapeutice -115 copii
→ Reevaluare periodică: 115 copii
2.6 Servicii non-rezidențiale asigurate copiilor în situații de risc
2.6.1 Centrul pentru Intervenție în Regim de Urgență pentru copilul abuzat,
neglijat, exploatat și părăsit în unitățile sanitare –Telefonul Copilului ”983”
Pe
parcursul
anului
2020pe
această
componentă
au
fost
instrumentate929sesizăriprivind copii aflați în situații de risc, din care653confirmate,
cu următoarea tipologie:
Tipologie
Total cazuri
Urban
Rural
Abuz fizic
74
19
55
Abuz emoțional
64
17
47
Abuz sexual
22
10
12
Neglijare
492
138
354
20

Exploatare prin muncă
Total cazuri
Alte situații (cazuri de competenta
altui serviciu, etc)

1
653
123

0
184
0

1
469

Tabel nr.4 Tipologia sesizărilor în anul 2020

Analizând tipologia cazurilor instrumentate, cele mai frecvente situații
investigate/evaluate și care au necesitat intervenție au fost cele de neglijare a
copilului, reprezentând 75% din totalul sesizărilor înstrumentate. Referitor la mediul
de proveniență, în ceea ce privește cazurile neglijare, datele indică un procent mai
mare al cazurilor din mediul rural( 72%). 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 217 deplasări în teren în comunitățile
județului Bacău și un număr de 22.894 Km, media lunară de intervenție fiind de
aprox. 77cazuri/lună. Din totalul cazurilor sesizat, 68% au fost sesizate utilizând
Telefonul copilului ”983”.Din totalul de 653 cazuri confirmate, instrumentate în cursul
anului 2020, 190 copii au fost preluați în sistemul de protecție specială în regim de
urgență.
2.6.2. Alternative non –rezidențiale destinate copilului străzii
Pe parcursul anului 2020, specialiștii din cadrul Compartimentului de
coordonare și informare pentru copilul străzii au realizat următoarele activități:
→ Evaluarea tuturor cazurilor care au intrat în atenția Compartimentului:34
cazuri cu 7 cazuri mai puține față de anul 2019;
→ Monitorizarea/evaluarea/reevaluarea în teren a cazurilor active: 13 cazuri;
→ Lucru stradal - 10 deplasări în zonele municipiului Bacău cunoscute ca areal
de activitate intensă în ceea ce privește cerșetoria, cu 38 deplasări mai puține față de
anul 2019, scădere diminuată ca urmare a contextului pandemic;
→ 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 sprijinind beneficiarii pentru 6 cazuri;
→ Consiliere juridică – s-au oferit servicii de consultanță și consiliere juridică în
scopul respectării drepturilor copilului pentru 6 cazuri;
→ Consiliere psihologică( minori și adulți) –2 cazuri (este un serviciu accesat
după evaluarea psihologică a beneficiarilor și identificarea problemelor, în funcție de
nevoile acestora);
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2.6.3. 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
2020 au fost gestionate 68 cazuri evaluate pe problematica repatrierii și 22 de
cazuri-victime ale traficului de persoaneasigurându-se accesul la servicii sociale
și intervenții specializate după cum urmează:
→ Evaluarea în teren a tuturor cazurilor sesizate 68 cazuri evaluate pe
problematica repatrierii și 22de cazuri-victime ale traficului de persoane.
→ Monitorizarea/ reevaluarea în teren: 33 cazuri de minori repatriați;
→ Consiliere socială-68 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 – 68 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 – 13 de cazuri (minori) - 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 -21 minori au fost asistați în timpul audierilor în procesul
de urmărire penală.
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2.6.4. Alternative non –rezidențiale destinate copilului care a săvârșit fapte
penale și nu răspunde penal
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, 84 de cazurice au avut ca și
problematică minorii care au comis fapte penale, dar nu răspund penal, asigurând
următoarele tipuri de intervenții:
→ Evaluarea în teren a tuturor cazurilor sesizate ce au avut ca și
problematică minorii careau comis fapte penale, dar un răspund penal: 84 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: 2 cazuri;
Totodată, echipa Compartimentului a asistat 600minori în etapele de
audiere a acestora de către reprezentanții poliției/ procuratură/ parchet.
2.7Servicii de asistență și sprijin pentru tineri în dificultate, 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 Henri Coandă.
Pe parcursul anului 2020 prin intermediul CMTD s-au asiguratpentru un numar
de 291 tineri în dificultate și cu nevoi speciale(69 de tineri din familie și 222 tineri din
sistemul de protecție), servicii de găzduire și servicii de suport pentru integrarea
socială și profesională , după cum urmează:
→ 105 tineri au fost informați despre oportunitățile și activităție CMTD, din care
pentru 73 tineri s-a procedat la evaluarea psihologică a aptitudinilor vocaționale ale
acestora, consiliere orientare în carieră și integrarea socio-profesională;
→ 25 tineri au beneficiat de servicii de găzduire și îngrijire;
→ 101 tineri integrați profesional;
→ 15 tineri au accesat un curs de calificare/recalificare;
→ 99 tineri au participat la 44 ateliere tematice în vederea integrării/reintegrării
sociale;
→ 44 grupuri de suport cu participarea a 128 tineri în vederea optimizării
dezvoltării personale;
→ 27 părinți/reprezentanți legali au primit servicii de suport cu scopul
conștientizării nevoii de educație și susținere a tinerilor;
Activitatea de integrare socio-profesională și pregătire pentru viața
independentă a fost susținută cu resurse asigurate prin Proiectul „Servicii
socialepentru copii și tineri în dificultate” implementat în parteneriat cu Fundația
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SERA România (70 tineri au beneficiat de evaluare socio-psiho-vocationalaocupațională, sprijin pentru identificarea potențialelor locuri de muncă, acompaniere
pre și post angajare, întocmire CV, semnarea contractului de muncă, monitorizarea
la locul de muncă și întocmire PPI, implementare PPI).
2.8Activitatea Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului
În anul 2020, Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului a înregistrat
următorii indicatori de rezultat:
- 1343 cereri de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap și programarea
pentru evaluare și dosare pregătite pentru evaluare complexă;
- 1381 dosare preluate de la SECCD, după evaluarea complexă, prelucrate
înprogramul D-smart, prezentate spre analiză CPC și introduse în CMTIS;
- 1381certificate 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 de1381 dosare
de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și a adoptat 382hotărâri.
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3. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE
PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE ÎN DIFICULTATE

PENTRU

3.1 Protecția de tip rezidențial a persoanelor adulte (persoane cu dizabilități și
persoane vârstnice)
În anul 2020,907 persoane adulte în dificultate (cu și fără certificat de
persoană cu handicap, persoane vârstnice) au beneficiat de servicii de protecție
specială în cele 23 servicii sociale din cadrul DGASPC Bacău. Comparativ cu anul
2019 înregistrăm o scădere cu 7 cazuri a numărului total de beneficiari.
Pe parcursul anului 2020 au fost analizate 62 solicitări de instituționalizare (41
în asteptare din anul 2019 și 21 cereri primite în anul 2020).
În anul 2020 au intrat în sistemul de protecție specială un număr de 2
persoane cu dizabilități din familie și 4 persoane din sistemul de protecție a copilului.
Din cele 2 persoane intrate în sistem din familie, 1 persoana încadrata în grad
de handicap și o persoană vârstnică.
Referitor la dinamica sistemului de protecție specială a persoanelor adulte, în
anul 2020 au încetat măsurile de protecție pentru un număr de 90 beneficiari, după
cum urmează:
→ 11 persoane au fost reintegrate în familia naturală;
→ 45 persoane au decedat, reprezentând 76% din totalul persoanelor care au
ieșit din sistemul de protecție;

Grafic nr.10Dinamica numărului sistemului de protecție specială 2020
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Prin urmare, la data de 31.12.2020 în sistemul de protecție de tip rezidențial a
persoanelor adulte erau instituționalizate 817 persoane, în scădere 50 de cazuri
comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 (867), așa cum reiese și din tabelul
următor:
Nr.
crt.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumirea serviciului

CAbR Miorita Parincea
C.R.R.P.H. Ungureni
C.R.R.N. Răcăciuni
C.R.R.N. Dărmănești
C.I.A.P.V. Răchitoasa
C.I.A.P.D. Comănești
C.R.R.P.H. Comănești
CIAPD Tg. Ocna LP Stefan cel
Mare
9. CIAPD Tg. Ocna LP Sorin
10. CIAPD Tg. Ocna LP Maria
11. CIAPD Tg. Ocna LP Corina
12. C.I.A.P.D. C. Negri Tg. Ocna
13. C.R.R.P.D. Tg. Ocna
14. C.I.A Condorul Bacău
15. LP Saturn Filipesti
16. LP Luna Filipesti
17. LP Neptun Filipesti
18. LP Jupiter Filipesti
19. CIAPD Filipești
20. CAbR Pietricica Comănești Casa
Ghiocelul
21. CAbR Pietricica Comănești Casa
Pietricica
22. CAbR Pietricica Comănești Casa
Poduri
23. CAbR Pietricica Comănești Casa
Bradul
TOTAL

Nr. beneficiari Nr. beneficiari Nr. beneficiari
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
35
35
33
64
62
62
203
187
166
78
77
68
78
75
72
43
38
42
122
116
97
13
13

42
42
47
6
6
6
6
17
11

11
13
12
44
44
47
6
6
4
5
32
11

12
8
8
51
46
46
6
6
4
5
32
11

11

11

11

11

10

11

7

8

7

835

867

817

Tabel nr.5 Evoluția numărului de persoane adulte instituționalizate în perioada 31.12.2018-31.12.2020

În ceea ce privește tipologia handicapului, la 31.12.2020, predomină
handicapul mintal (487 beneficiari), urmat de handicapul psihic (199 beneficiari), din
totalul de 773 beneficiari cu handicap.
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Grafic nr. 11 Distribuția persoanelor cu handicap pe tipuri de handicap

În ceea ce privește distribuția beneficiarilor după județul de proveniență la
31.12.2020 din totalul de 817 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate 700
persoane au domiciliul în județul Bacău și 117 beneficiari au domiciliul în alte județe.
Activități de socializare și terapieîn centrele de protecție specială
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3.2 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 2020 față de anul 2019.

Grafic nr.12, Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate în perioada 2018-2020

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

Grafic nr.13, Distribuția persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate după tipul de handicap

Conform datelor prezentate în graficul anterior, 35% dintre persoanele cu
handicap neinstituționalizate prezintă handicap fizic, 17% handicap somatic, 15%
handicap vizual, 14% handicap psihic, 12% handicap mental.
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3.2.1 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 2020, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a
eliberat un număr de 4.254 certificate în scădere cu 2.156 față de anul 2019 și din
cauza contextului pandemic, când valabilitatea cerificatelor de handicap a fost
prelungită.
Au fost primite 329 dosare pentru care s-a solicitat evaluarea la domiciliu (187
cazuri noi și 142 reevaluări).
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Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap
Conform prevederilor legale, în anul 2020, persoanele cu handicap
neinstituționalizateau (19.305 – copii și adulți cu dizabilități) au beneficiat de
gratuitatea transportului interurban și dobânzi subvenționate prin bugetul alocat
DGASPC Bacău în sumă de 758 mii lei. Până la data de 31.12.2020 s-au făcut plăți
în valoare de 504,09 mii lei, din care 457, 62 mii lei pentru transport interurban și
46,47 dobânzi subvenționate.
Persoanele cu dizabilități neinstituționalizate și familiile acestora au beneficiat
și de alte tipuri de intervenții și servicii, după cum urmează:26108 bilete eliberate–
3215 persoane cu dizabilități au beneficiat de gratuitatea transportului interurban;720
legitimații
de
transport
urban
pentru
persoanele
cu
handicap
și
asistențiipersonali;1444 rovignete eliberate;preluare a 283 cereri în vederea eliberării
Cardului European de Dizabilitate și transmiterea acestora către ANDPDCA;
înregistrarea unui număr de 718 cereri privind eliberarea cardului național( legitimație
de persoană cu handicap); 5 persoane cu dizabilități au accesat voucherul pentru
tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces ca urmare a reealizarea
demersurilor legale la nivelul DGASPC Bacău.
4. MANAGEMENTUL DGASPC Bacău
4.1. Management organizațional
Pe parcursul anului 2020, managementul DGASPC Bacău a fost orientat în
direcția gestionării crizei sanitare generată de pandemia cu noul noul coronavirus cu
scopul prevenirii răspândirii acestuia în serviciile sociale și menținerea beneficiarilor
și a salariaților în condiții de siguranță din punct de vedere al stării de sănătate.
În acest sens s-au implementat atât la nivelul aparatului propriu cât și în
serviciile sociale măsurile și procedurile stabilite prin acte normative și dispoziții ale
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități Copii și Adopție, alocându-se
resurse financiare importante din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul
2020 prin HCJ nr.29/19.02.2020. Un factor important în acest proces a fost
disponibilitatea și devotamentul personalului din serviciile sociale care au s-a aflat ”în
linia întâi”, trecând cu profesionalism prin perioadele de izolare și carantinare. Prin
urmare, activitățile DGASPC Bacău s-au implementat sub semnul prevenției și al
limitării interacțiunilor socio-umane.
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4.2. Management financiar
Analiza surselor de finanțare
În anul 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău a dispus de un buget în sumă de 164.064,01 mii lei, asigurat din următoarele
surse:
→
Sursa A- buget local, în sumă totală de 164.064,01 mii lei, compusă din:
Mii lei
Sursa de finanţare
Suma alocată
TOTAL GENERAL, din care:

164.064,01

Subvenţii/alocaţii, din care:
-venituri încasate de la primării prin contracte de asociere
-subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean
- TVA
- Din echillibrare bugete

163.306,01
9.112,32
76.443,28
65.892.00
11.858,41
758

Transferuri de la ANPD prin Legea Bugetului de stat

Tabel nr.6, Situație privind componentele bugetului-Sursa A

→
Sursa E- venituri proprii rezultate din organizarea de cursuri de calificare
profesională, în sumă totală de 65 mii lei.
→
Sursa D–fonduri externe nerambursabile(finanțare asigurată de UNICEF
România pentru implementarea activităților proiectului Incluziune socială prin
furnizarea de servicii integrate în județul Bacău -model 2.0”)–96,60 mii lei.
Din totalul subvențiilor/alocațiilor primite, subvențiile/alocațiile de la Consiliul
Județean Bacău au fost în anul 2020 în procent de 46,80%, contribuțiile autorităților
publice la finanțarea sistemului de protecție specială a persoanelor cu handicap
instituționalizate (copii și adulți), au fost doar în procent de aprox. 5,6% din bugetul
total, alocările din TVA reprezintă 40,34% și alocările din echilibrare bugete au fost
7,3%.
Din bugetul aprobat, sumele directe, alocate pentru furnizarea și dezvoltarea
serviciilor sociale, precum și pentru gestionarea crizei sanitare sunt în cuantum de
163.306,0 mii lei(99,53%). Menționăm că, din bugetul aprobat s-au cheltuit 1.137,70
mii lei pentru achiziția de materiale și echipamente necesare gestionării pandemiei
COVID-19. În anul 2020, pentru DGASPC Bacău au fost 14 rectificări bugetare prin
alocații bugetare din TVA și echilibrări de bugete, precum și virări de credite.
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: .
Din totalul de 120.553,41 mii lei (73,82% din total buget aprobat la sursa A)
credite bugetare aprobate, la data de 31.12.2020, s-au efectuat plăți în valoare de
120.539,84 mii lei(99,99%), din care:
→ cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului ……115.303,84 mii lei
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→ contribuțiile unității la CAM ……………………… ....................2.565,00 mii lei
→ tichete de vacanță....................................................................2.671,00 mii lei
Comparativ cu anul 2019, în anul 2020, fondurile salariale au crescut cu suma
de 8.568,84 lei ( 8,16%).
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” pentru anul 2020 s-a aprobat prin bugetul de venituri și
cheltuieli suma de 17.039,00 mii lei( 10.43% din total buget aprobat) și s-au efectuat
plăți în sumă de 13.732,83 mii lei, în limita deschiderilor de credite, respectiv 13.733
mii lei. Comparativ cu anul 2019, bugetul aprobat pentru bunuri și servicii a fost mai
mic cu 30,24%. Din total cheltuieli cu bunuri și servicii, utilitățile sunt în procent de
28%, 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 sociale rezidențiale din structura DGASPC
Bacău calculată la 31.12.2020 a fost de 12,82 lei/zi/beneficiar (servicii sociale
rezidențiale pentru protecția copilului=12,73lei/zi/copil, servicii sociale rezidențiale
pentru persoanele adulte = 12,91 lei/zi/adult). Comparativ cu anul 2019, acest tip de
cheltuială nu a înregistrat o creștere semnificativă.
Alte tipuri de cheltuieli realizate cu scopul de a asigura funcționarea serviciilor
sociale cu respectarea standardelor minime de calitate:
→ 317,84 lei : reparații în centrele din subordine, sume mai mici comparativ cu
2.725,12 mii lei în anul 2019 și 762,00mii lei în anul 2018 ;
→ 148,13 mii lei achiziționare obiecte de inventar, sume mai mici comparativ cu
1.092,37 mii lei în anul 2019 ;
→ 40,22 mii lei : servicii de formare profesională, sume mai mici comparativ cu
171,53 mii lei în anul 2019 și 97,42 lei în anul 2018.
În anul 2020 nu s-au achiziționat lenjerii, echipamente, cazarmament pentru
beneficiarii serviciilor sociale ale DGASPC Bacău sau jocuri, jucării etc, materiale
necesare activităților directe cu aceștia.
Titlul 57 ”Transferuri“
Conform prevederilor legale, în anul 2020, persoanele cu handicap
neinstituționalizate (19.305 – copii și adulți cu dizabilități) au beneficiat de gratuitatea
transportului interurban și dobânzi subvenționate prin bugetul alocat DGASPC
Bacău în sumă de 758 mii lei. Până la data de 31.12.2020 s-au realizat plăți în
valoare de 504,09 mii lei, din care 457, 62 mii lei pentru transport interurban și 46,47
dobânzi subvenționate.
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Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”
Din programul aprobat pe anul 2020 in suma de 22.300 mii lei s-au efectuat
plăți în valoare totală de 16.639,85 mii lei, după cum urmează:
mii lei
Proiecte cu finantare din
Buget
Plăți la
Procent de
aprobat 2020
31.12.2020
realizare
fonduri externe
nerambursabile aferente
22.300,00
16.639,85
74,62%
cadrului financiar 20142020, din care:
Proiecte cofinanțate din
14.046,00
13.780,03
98,11%
Programe FEDR
Proiecte cofinanțate din
8.254,00
2.859,82
34,65%
Programe FSE
Tabel nr.7 Situația plaților proiecte cu finanțare nerambursabilă

Bugetul alocat pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului
financiar 2014-2020, reprezintă 91,71% din bugetul prevăzut la secțiune de
dezvoltare, respectiv 13,60% din bugetul total aprobat pentru anul 2020.
Titlul 59”Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)”
Pentru anul 2020 au fost alocate fonduri în sumă de 912 mii, mai puțin cu 498
mii lei față de anul 2019, în vederea cofinanţării unei fundaţii, a unor asociaţii și a
unui ONG din care s-au făcut plăți în suma de 912 mii lei, după cum urmează:
Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania, s-au făcut plăți în
valoare de 250 mii lei, mai puțin cu 250 mii lei față de anul 2019, pentru finanțarea
serviciilor sociale pentru copiii diagnosticați cu autism beneficiari ai Centrului
Delfinul.
Fundația de Sprijin Comunitar , s-au efectuat plăți în valoare de250 mii lei,
mai puțin cu 100 mii lei în vederea sprijinirii copiilor proveniți din familii defavorizate
din comunele Dealu Morii, Motoșeni și Podu Turcului, Stănișești.
SOS Satul copiilor Hemeiuș, s-au efectuat plăți în valoare de 35 mii lei în
vederea cofinanțării costurilor cu furnizarea de servicii sociale pentru 12 copii din
județul Bacău instituționalizați în cadrul serviciilor sociale organizate și administrate
de Asociație.
Asociația Lumina Bacău, s-au efectuat plăți în valoare de 227 mii lei, cu 198
mii lei mai puțin față de anul 2019, în vederea susținerii serviciilor de îngrijire paliativă
pentru copiii diagnosticați cu boli incurabile din județul Bacău.
Asociația Bronx People Bacău, s-au efectuat plăți în valoare de 50 mii lei,în
vederea cofinanțării costurilor cu furnizarea de servicii sociale pentru un numar de
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12 copii pentru care s-a stabilit alternativa de protecție specială în cadrul
serviciului social Centrul familial Maria Bronx.
Fundația SERA România, s-au efectuat plăți în valoare de 100 mii leipentru
implementarea proiectului de interes județean ”Servicii sociale pentru copii și tineri în
dificultateÎn contextul crizei sanitare generată de pandemia cu SARS-CO-V-2, în
bugetul DGASPC Bacău s-a alocat suma de 500 mii lei pentru implementarea
Proiectului
„UNIT20 ONG Bacău” - parteneriat județean pentru intervenția de urgență în
vederea prevenirii răspândirii COVID 19 în rândul categoriilor cu risc de mortalitate
crescută. Parteneriatul s-a realizat între Consiliul Județean Bacău prin Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Fundația de Sprijin
Comunitar, Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Bacău, Asociația ”Sfântul
Voievod Ștefan Cel Mare-Harja” și Asociația Lumina. Scopul parteneriatului a vizat
reducerea riscului de infectare cu virusul COVID-19 și răspândire a acestui virus în
rândul persoanelor vârstnice cu vârste de peste 65 de ani din județul Bacău, în
special a celor bolnavi cronici izolați la domiciliu. Din bugetul total aprobat s-au
cheltuit 305,09 mii lei pentru materiale de protecție în concordanță cu scopul
proiectului.
Titlul 70 “Cheltuieli de capital”
a) Cheltuieli de capital pentru serviciile sociale și aparatul propriu
Din programul de investiții aprobat pe anul 2020 în suma de 1.640,6 mii lei,
(1% din total buget aprobat), s-au efectuat plăți în valoare totală de1.508,54mii lei
(91,95
Cheltuielile cu reparațiile capitale reprezintă 51,80% din totalul cheltuielilor de
capital, din care 89,20% din bugetul pentru investiții fiind alocat pentru reparații
capitale la serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
b) Proiecte finanțate din Programe de Interes Național
Mii lei
Nr.
crt

Programe de interes national

Buget aprobat
2020
375,00

1
2
3

Proiect « Acces – Integrare in
comunitate prin servicii de
recuperare si abilitare »
Proiect « Respiro – servicii de tip
respiro pentru persoane adulte
cu dizabilitati
Proiect « O sansa pentru viata in
comunitate »

Deschideri de
credite
bugetare
306,46

Total plăți la
31.12.2020
306,46

30,00

25,73

25,73

35,00

24,34

24,34

134,00

133,47

133,47
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4
5

Proiect « Alternative comunitare
pentru persoane cu dizabilitati »
Proiect « Support pentru tranziția
spre maturitate »

164,00

122,92

122,92

12,00

0,00

0,00

Tabel nr.8 Situația plaților în cadrul Programelor de Inters Național în anul 2020

4.3. Managementul resurselor umane
4.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)
La data de 01.01.2020, în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bacău erau aprobate un număr de 1975,5 posturi, la
care se adaugă 390 posturi pentru AMP, din care 1.833+360 AMPposturi ocupate și
114,5+28 AMP, posturi vacante.
La data de 31.12.2020, ca urmare a dinamicii de personal de pe parcursul
anului, în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bacău situația se prezintă astfel: 1585,5 posturi, la care se adaugă 390
posturi pentru AMP, din care 11403+360 AMP posturi ocupate și 161,5+28 AMP,
posturi vacante.
4.3.2. Dinamica resurselor umane
Recrutare, selecție și încadrarea personalului
În anul 2020 a fost organizat un concurs de recrutare și selecție personal
pentru ocuparea a 33,5 posturi vacante pe durată nedeterminată la care s-au
prezentat 82 candidați și un concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante pe durată
determinate la care s-au înscris 4 candidați.
Referitor la încadrarea personalului, pe parcursul anului 2020, au fost
încadrate 55 persoane după cum urmează: 29 persoane încadrate cu contract
individual de muncă pe perioadă nederminată; 25 persoane încadrate cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, inclusiv asistenți maternali
profesioniști;
Totodată, 193 persoane au fost reîncadrate (pensionari și asistenți maternali
profesioniști).
Încetări de activitate:
În această perioadă, s-au înregistrat 122 încetări ale contractului individual de
muncă (demisie-9 contracte, acordul părților-55 contracte; de drept-57 contracte;
concedieri-1 contract ) și 41 suspendări de contracte.
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale
În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2020, au fost evaluați 1732
salariați din care: 1505 cu calificativul „Foarte Bine”; 206 cu calificativul „Bine”, 19 cu
calificativul „Satisfăcător” și 2 cu calificativul ”Nesatisfăcător”. Aproximativ 87%
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dintre salariații evaluați au obținut calificativul ”foarte bine”. Totodată, în anul
2020 7 salariați au fost promovați de la debut.
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială
→ Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, o
singură grupă cu un număr total de 27 absolvenți;
→ 102 cursuri de formare profesională cu 271 participanţi
4.4. Managementul proiectelor
4.4.1. Proiecte elaborate în anul 2020 în conformitate cu Strategia Județeană
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020 și Planul Anual
de Acțiune
În anul 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău a elaborat un număr de 2 cereri de finanțare (1 în calitate de solicitant
principal și 1 în calitate de partener) destinate dezvoltării serviciilor sociale din
județul Bacău și creșterii capacității de prevenire a infecției cu noul coronavirus,
după cum urmează:
1. Proiect „ASIGUR Bacău și Vrancea” (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernatelocal-cu-respect Bacău și Vrancea) depus pentru finanțare în cadrul Fondului
Roman de Dezvoltare, Apel de proiecte „Dezvoltare locală”.
Obiectivul proiectului vizează creșterea accesului grupurilor dezavantajate din 50
de localități din județele Bacău și Vrancea la servicii sociale, asigurându-se o
uniformizare intra-județeană în ceea ce privește dezvoltarea comunitară.
În cadrul proiectului va fi dezvoltat un model de intervenție la nivel
macroregional în lucrul cu grupurile vulnerabile: va fi dezvoltată capacitatea celor 50
de UAT-uri implicate (40 comunități din județul Bacău și 10 comunități din județul
Vrancea) prin asigurarea suportului metodologic din partea PP-DGASPC Bacău și
P1-DGASPC Vrancea, vor fi dezvoltate 11 centre comunitare (9 centre
comunitare în județul Bacău care vor acoperi un număr de 31 comunități și 2
centre comunitare în județul Vrancea) în imediata proximitate a grupului țintă, vor
fi dezvoltate 50 de planuri de acțiune particularizate pe nevoile fiecărei din cele 50
de comunități (concluziile vor fi transpuse în strategiile serviciilor sociale la nivelul
celor două județe), se va asigura formarea în Competențe Sociale și Civice a 50 de
profesioniști care lucrează cu grupurile vulnerabile, vor fi organizate întâlniri și
ateliere de lucru transjudețene la care vor participa cel puțin 100 de profesioniști.
Beneficiari direcți: 1.250 de persoane vor beneficia de servicii sociale și servicii
medicale, din care, 200 vor beneficia și de servicii de educație parentală. Între
beneficiarii proiectului vor fi incluse și persoane cu dizabilități inclusiv copii (889) și
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persoane vulnerabile (361). Acestora li se adaugă profesioniștii implicați în lucrul cu
grupuri vulnerabile în cele 50 de localități (minim 100 de persoane).
Beneficiari indirecți vor fi cele 50 de comunități incluse în proiect.
Valoare proiect: 11.692.470,65 lei, din care Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Bacău, în calitate de lider va gestiona suma 7.637.428,19 lei.
Durata proiectului: 33 luni
Conform scrisorii nr.2191/18.12.2020 transmisă de FRDS, înregistrată la
DGASPC Bacău cu nr.146515/21.12.2020 suntem informați asupra faptului că,
proiectul a fost selectat pentru finanțare fiind în etapa de precontractare.
2. Proiect „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele
sociale rezidențiale publice din județul Bacău” – cod SMIS 138730, depus
pentru finanțare în calitate de partener al Consiliului Județean Bacău, cadrul
Apelului de proiecte:POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19, AP9/PI 9a/OS9.1
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și a instituțiilor
rezidențiale din subordinea acesteia de a gestiona eficient situația de criză sanitară
cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Beneficiari direcţi estimaţi în luna iunie 2020 :
- persoanele aflate în sistemul de protecție al DGASPC (beneficiari ai serviciilor
sociale în centrele de tip rezidențial pentru categorii vulnerabile )- 1.166 persoane (
322 copii și 844 adulți)
- personalul angajat din cadrul centrelor rezidențiale (1.234 persoane).
Rezultate așteptate
- 22 centre sociale de tip rezidențial organizate în 55 de servicii pentru categorii
vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacău dotate cu echipamente și materiale
de protecție achiziționate
- 2.400 beneficiari de echipamente și materiale de protecție din cadrul centrelor
rezidențiale (1.166 beneficiari ai serviciilor sociale și 1.234 persoane angajate,
estimate la nivelul lunii iunie 2020)
Durata proiectului: 8 decembrie 2020-16 martie 2021
Bugetul proiectului:Valoarea totală a proiectului este de 5.493.274,49 lei inclusiv
T.V.A, valoarea totală eligibilă este de 5.493.274,49 lei inclusiv T.V.A, din care
5.282.086,24 lei inclusiv T.V.A, reprezintă echipamente și materiale de protecție.
Precizăm că, din bugetul de 5.282.086,24 lei suma de 733.123,23 lei reprezintă
cheltuieli realizate în perioada martie-iulie 2020 și care vor fi recuperate din fondurile
nerambursabile.
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4.4.2 Proiecte în implementare și monitorizare în anul 2020
Pe parcursul anului 2020 s-au aflat în implementare un număr de 17 proiecte,
din care 12 în calitate de solicitant și 5 în calitate de partener după cum urmează:
4.4.2.1 Proiecte implementate în calitate de solicitant
1. Proiecte cu finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020
1.1 Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” Cod SMIS
2014+:119324
Partener: UAT Comuna Răcăciuni
Buget total: 6.233.807,74 lei (buget actualizat conform HCJ nr. 140/28.06.2019) .
Contract de finanțare: nr.2846/03.08.2018
Obiect general:Extinderea infrastructurii de servicii sociale comunitare prin
dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni.
Stadiul proiectului în perioada raportată
→ S-a finalizat procedura de achizitie publică de lucrări cu încheierea Contractului nr
193/85720/30.01.2020 cu SC NORDIC VECTOR SRL, în valoare de 5.340.902,80 lei
cu TVA Lei;
→ S-a încheiat contractul de achiziție publică pentru servicii de supraveghere a
lucrărilor de construcții – dirigenția de șantier cu nr. 208/85720/11.02.2020,
contractor SC OVIMAR BUILDING, cu o valoare de 26.200,00 lei.
→ S-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 17.02.2020;
→ În perioada 17.02.2020-31.12.2020, s-au realizat lucrări de construcții în proporție
81,98%din lucrările ofertate pentru "Reabilitare şi modernizare clădire existentă
pentru înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în Comuna
Răcăciuni, judeţul Bacău" și 68,28%din lucrările ofertate pentru "Construirea a 4
Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in Comuna Racaciuni,
judetul Bacau".
→ S-au realizat plăți în valoare de mii lei din bugetul total al proiectului.
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1.2 Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu
dizabilități în comuna Tamași”, Cod SMIS 2014+:119325
Partener: UAT Comuna Tamași
Buget total: 5.434.329,90 lei (buget actualizat conform HCJ 142/28.06.2019)
Contract de finanțare: nr.2928 /21.08.2018
Obiectiv general:Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru
dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul CRRN Răcăciuni
Stadiul proiectului în perioada raportată
→ S-a finalizat procedura de achizitie publică de lucrări cu încheierea Contractului nr.
319/85755/ 30.12.2019 cu SC BECA CONSTRUZIONI SRL, în valoare de
5.410.768,04 lei;
→ S-a încheiat contractul de achiziție publică pentru servicii de supraveghere a
lucrărilor de construcții – dirigenția de șantier nr. 343/85755/16.01.2020 cu SC
OVIMAR BULDING SRL.
→ S-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 17.02.2020;
→ În perioada 17.02.2020-31.12.2020, s-au realizat lucrări de construcții în proporție
de 72,42% din lucrările ofertate pentru obiectivul de investiție
Reabilitare,
modernizare și extindere clădire existentă pentru înfiinţareaunui centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilităţi în Comuna Tamași, judeţul Bacău" și 54,84% din
lucrările ofertate pentru obiectivul de investiție "Construirea a 4 Locuințe protejate
pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Tamași, județul Bacău";
→ S-au realizat plăți în valoare de 3.170,70 mii lei din bugetul total al proiectului.
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1.3Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”
Cod SMIS 2014+:119326
Partener: UAT Mun.Moinești
Buget proiect: 5.590.759,96 lei (conform actualizării prin HCJ nr. 144/28.06.2019).
Obiectiv general: Susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din
cadrul CRRPH Comănești concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a
instituționalizării
Contract de finanțare: nr.2931/10.08.2018
Stadiul proiectului în perioada raportată
→ S-a finalizat procedura de achizitie publică de lucrări cu încheierea Contractului nr
286/85766/22.01.2020 cu SC Serna Trust SRL, în valoare de 4.765.547,66 lei cu
TVA Lei.
→ S-a încheiat contractul de achiziție publică pentru servicii de supraveghere a
lucrărilor de construcții – dirigenția de șantier cu nr. 319/85766/14.02.2020,
contractor SC PRO INSTALAȚII SERV SRL, cu o valoare de 20.000 lei.
→ S-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 17.02.2020.
→ În perioada 17.02.2020-31.12.2020, s-au realizat lucrări de construcții în proporție
73,33 % din lucrările ofertate pentru "Reabilitare și modernizare clădire existentă
pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în
Municipiul Moinești, județul Bacău" și 83,40% din lucrările ofertate pentru
"Construirea a 3 Locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în
Municipiul Moinești, județul Bacău.
→ S-au realizat plăți în valoare de 3.167,17 mii lei din bugetul total al proiectului.
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1.4Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Ocna, Cod
SMIS 2014+: 119327
Partener: UAT Orașul Tg.Ocna
Buget total: 6.010.202,82 lei actualizat prin HCJ nr. 240/28.10.2019
Contract de finanțare: nr.2844/10.08.2018
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.
Stadiul proiectului în perioada raportată
→ S-a finalizat procedura de achizitie publică de lucrări cu încheierea Contractului nr.
357/85576/13.02.2020 cu Asocierea dintre SC BAC-COSADA SRL si SC MONIDAV
SRL, în valoare de 4.963.557,30 lei;
→ S-a încheiat contractul de achiziție publică pentru servicii de supraveghere a
lucrărilor de construcții – dirigenția de șantier nr. 371/85776/19.02.2020;
→ S-a emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 21.02.2020;
→ În perioada 21.02.2020-31.12.2020, s-au realizat lucrări de construcții în proporție
54,70% din lucrările ofertate pentru obiectivul de investiție „Reablilitare și
modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane
adulte cu dizabilități în orașul Târgu-Ocna, județul Bacău” și 49.28% din lucrările
ofertate pentru obiectivul de investiție „Construirea a 4 locuințe protejate pentru
persoane adulte cu dizabilități în orașul Târgu-Ocna, județul Bacău”;
→ S-a lansat și relansat procedura simplificată pentru achiziția dotărilor prevăzute în
cadrul proiectului
→ S-au realizat plăți în valoare de 3.486,50 mii lei din bugetul total al proiectului.
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2.Proiecte finanțate prin Programul 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 îni nstituţii de tip vechi
şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.
2.1 Proiect”Respiro-servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități”
Obiectiv general: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități
neinstituționalizate și prevenirea instituționalizării acestora prin crearea unui nou
serviciu social de tip centru respire si asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități
pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire personală, servicii medicale,
terapii de recuperare, servicii specializate în funcție de nevoile specifice și
individuale ale acestora
Buget proiect: 519.720,00 lei
Durata proiectului: 30noiembrie 2021
Convenție de finanțare: nr. 11.083 /22.11.2018
Stadiul proiectului în perioada raportată
- S-a recepționat documentația tehnico-econimică și s-au obținut avizele conform
certificatului de urbanism;
- A fost emis avizul comisiei de specialitate al Consiliului Județean Bacău privind
indicatorii tehnico-economici
- S-au realizat plăți în sumă de 24,34 mii lei.
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2.2. Proiect ”O șansă pentru viața în comunitate”
Obiectiv general: Susținerea dezinstitutionalizării persoanelor adulte cu dizabilități
din cadrul CRRPH Ungureni și CRRN Dărmănești concomitent cu dezvoltarea
măsurilor de prevenire a instituționalizării
Partener: UAT Comuna Sărata
Buget proiect : 2.001.000 lei
Durata proiectului:30 noiembrie 2021,
Convenție de finanțare: nr. 11.084/19.11.2018
Stadiul proiectului în perioada raportată
- A fost avizată modificarea Planului Urbanistic Zonal în vederea obținerii
Certificatelor de urbanism pentru Construirea locuintelor protejate.
- S-au emis Certificatele de Urbanism 57 și 58 din data din 22.10.2020 pentru
obiectivele de investitii„Construire locuință protejată pentru persoane cu dizabilități în
comuna Sărata, județul Bacău” și „Construire două locuințe protejate pentru
persoane cu dizabilități în comuna Sărata, județul Bacău”.
- S-a recepționat documentația tehnico-econimică și s-au obținut avizele conform
certificatului de urbanism;
- S-a emis avizul comisiei de specialitate al Consiliului Județean Bacău privind
indicatorii tehnico-economici pentru cele 4 obiectivele de investiție;
- S-a depus documentația tehnico-economică la Comitetul Tehnico-Economic din
cadrul ANDPDCA și a fost analizată în cadrul ședinței din data de 15.12.2020;
- S-au realizat plăți în sumă de 133,47 mii lei.
2.3. Proiect ”Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilitati”
Partener: UAT Comuna Plopana
Obiectiv general: 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
Buget proiect: 1.249.656 lei
Durata proiectului: 30noiembrie 2021, termen extins din cauza contextului
epidemiologic generat de apariția SARS-COV-2 și restricțiile legislative stabilite
pentru prevenirea si combaterea raspandirii acesteia.
Convenție de finanțare: nr. 11.085/22.11.2018
Stadiul proiectului în perioada raportată
- S-a recepțioant documentația tehnico-economică și s-au obținute avizele solicitate
prin Certificatele de Urbanism pentru obiectivul de investiție ”Construirea a 2 locuințe
protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Plopana, Județul Bacău
- S-a emis avizul comisiei de specialitate al Consiliului Județean Bacău privind
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție menționat;
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- S-a finalizat livrarea echipamentelor pentru dotarea centrului de zi achiziționate la
finalul anului 2019.
- S-au realizat plăți în sumă de 122,92 lei.
3. Proiecte finanțate prin Programul de Interes Național „Înființarea 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”.
3.1. Proiect ACCES – Integrare în comunitate prin servicii de recuperare și
abilitare”
Obiectiv general: Creșterea calității vieții tinerilor cu dizabilităţi proveniți din sistemul
de protecţie specială a copilului concomitent cu prevenirea instituţionalizării acestora
și a persoanelor cu dizabilităţi din comunitate prin inființarea unui centru de zi cu o
capacitate de 40 de locuri în Mun. Bacău
Buget proiect: 345.000,00 lei
Durata proiectului: 30noiembrie 2021
Stadiul proiectului în perioada raportată
- S-a recepționat documentația tehnico-econimică și s-au obținut avizele conform
certificatului de urbanism;
- A fost emis avizul comisiei de specialitate al Consiliului Județean Bacău privind
indicatorii tehnico-economici
- S-au realizat plăți în sumă de 25,73 mii lei.
4. Proiecte finanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Apel
de proiectePOCU/462/4/15
4.1.Proiect: ”Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu
dizabilități",Cod MySMIS2014: 126479
Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în
parteneriat cu UAT Municipiul Moinești
Contract de finanțare: nr. 3988/06.04.2020
Durata estimata de implementare a proiectului este de 36 de luni.
Bugetul proiectului:7,889,562.92, din care 7,730,414.42 alocat DGASPC Bacău
Stadiul proiectului în perioada raportată
Activitatea 1. Managementul general al proiectului
→ S-au realizat procedurile administrative respectiv: constituirea echipei de proiect
prin Dispoziție a Directorului General DGASPC Bacău și s-au elaborate următoarele
proceduri și instrumente de lucru, inclusiv procedura de recrutare și selecție a
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personalului angajat în afara organigramei DGASPC aprobată de către ordonatorul
principal de credite prin dispoziția nr. 200/03.08.2020 a Președintelui CJ Bacău.
→ S-au derulat 2 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante
în cadrul proiectului în perioada 19.08.2020 – 28.08.2020, respectiv în perioada
28.09.2020-07.10.2020, la finalul cărora s-au selectat experții pentru Subactivitatea
2.1,Subactivitatea2.2, Subactivitatea 2.3 și Subactivitatea 4.1.
→ S-a realizat angajarea experților selectați în luna august cu respectarea
procedurilor prevăzute Manualul Beneficiarului și Contractul de finanțare.
→ S-au elaborat și transmis trei Rapoarte tehnice de progres( RT1 aferent periodei
07.04.2020 – 30.06.2020, RT2 aferent perioadei 0107.2020-30.09.2020, RT3 aferent
perioadei 01.10-17.12.2020)
→ S-a transmis Cererea de rambursare nr.1 aferentă Cererii de prefinanțare nr.1
→ S-au realizat 3 modificări ale Contractului de finanțare prin 3 Notificari.
→ S-au finalizat următoarele achiziții: achiziție de materiale de informare și
publicitate, achizitia servicii organizare campanie nediscriminare; achiziția de
combustibil; achiziția de papetărie;
→ S-a lansat și anulat achiziția pentru servicii de leasing operațional.
→ S-a organizat online, în data de 11 decembrie 2020, conferința de presă pentru
lansarea proiectului.
→ S-a publicat 1 comunicat de presă în presa locală și pe site-ul DGASPC Bacău.
→ S-au realizat materialelor de publicitate (2-roll-up, 6-afișe și 20-mape) în cadrul
contractului de achiziție pentru servicii de informare și publicitate.
→ S-au realizat plăți în sumă de 180,59 mii lei.
Activitatea 2. Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare
→ S-a elaborat procedura de evaluare și planificare a pregătirii beneficiarilor pentru
dezinstituționalizare
→ Documentarea
privind
caracteristicile
beneficiarilor
propuși
pentru
dezinstituționalizare și întocmirea unui profil teoretic pentru fiecare dintre cei 23
beneficiari
→ S-a realizat informarea beneficiarilor privind activitățile proiectului precum și
despre implicarea acestora în proiect
→ S-au întocmit dosarele de grup țintă pentru 5 beneficiari
→ S-a realizat evaluarea a 5 beneficiari informațiile fiind incluse în fișele de
evaluare si utilizate pentru reevaluarea Planurilor personalizate;
→ Complementar cu subactivitatea de evaluare și planificare s-au organizat întâlniri
de grup cu beneficiarii proiectului în vederea pregătirii pentru tranziția spre noile
servicii
→ S-au prestat serviciile pentru realizarea Studiului sociologic la nivelul comunităților
privind nediscriminarea, elaborarea Ghidului pe tema nediscriminării conceput într-o
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manieră creativă, inovatoare (realizare conținut, design, accesibilizarea informației),
tipărirerea ghidului pe tema nediscriminării, afișelor și pliantelor și s-au predat și
recepționat următoarele livrabile:1 Raport studiu sociologic, Ghid pe tema
nediscriminării -50 buc, afișe-50 buc și pliante-50 buc.
→ S-a analizat și finalizat împreună cu prestatorul de servicii conținutul mesajului
pentru spotul radio.
Activitatea
4. Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal
profesionist și serviciul de asistență și sprijin subactivitatea 4.1. Furnizare
servicii sociale de tip asistent personal profesionist
→ S-a realizat elaborarea Procedurii privind identificarea, recrutarea, selecția și
angajarea asistenților personali profesioniști;
→ S-a asigurat informarea persoanelor interesate cu privire la asistentul personal
profesionist prin postarea unui anunț pe site-ul DGASPC Bacău și prin transmiterea
adreselor de informare către UAT-uri din județul Bacău.
4.2. Proiect:„Incluziune socială prin servicii sociale în comunitate"
Cod MySMIS2014 :130549
Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
Contract de finanțare: nr. 3986/06.04.2020
Durata estimată pentru implementarea proiectului este 36 de luni.
Bugetul proiectului: 7,888,419.08 lei
Stadiul proiectului în perioada raportată
Activitatea 1. Managementul general al proiectului
→ S-au realizat procedurile administrative respectiv: constituirea echipei de proiect
prin Dispoziție a Directorului General DGASPC Bacău și s-au elaborate următoarele
proceduri și instrumente de lucru, inclusiv procedura de recrutare și selecție a
personalului angajat în afara organigramei DGASPC aprobată de către ordonatorul
principal de credite prin dispoziția Președintelui CJ Bacău.
→ S-au derulat 2 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante
în cadrul proiectului în perioada 19.08.2020 – 28.08.2020, respectiv în perioada
28.09.2020-07.10.2020, la finalul cărora s-au selectat experții pentru Subactivitatea
2.1,Subactivitatea2.2, Subactivitatea 2.3 și Subactivitatea 4.1.
→ S-a realizat angajarea experților selectați în luna august cu respectarea
procedurilor prevăzute Manualul Beneficiarului și Contractul de finanțare.
→ S-au elaborat și transmis trei Rapoarte tehnice de progress ( RT1 aferent periodei
07.04.2020 – 30.06.2020, RT2 aferent perioadei 0107.2020-30.09.2020, RT3 aferent
perioadei 01.10-17.12.2020)
→ S-a transmis Cererea de rambursare nr.1 aferentă Cererii de prefinanțare nr.1
→ S-au realizat 3 modificări ale Contractului de finanțare prin 3 Notificari.
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→ S-au finalizat următoarele achiziții: achiziție de materiale de informare și
publicitate, achizitia de servicii organizare campanie nediscriminare; achiziția de
combustibil; achiziția de papetărie;
→ S-a organizat online, în data de 11 decembrie 2020, conferința de presă pentru
lansarea proiectului.
→ S-a publicat 1 comunicat de presă în presa locală și pe site-ul DGASPC Bacău.
→ S-au realizat materialelor de publicitate (2-roll-up, 6-afișe și 20-mape) în cadrul
contractului de achiziție pentru servicii de informare și publicitate.
→ S-au realizat plăți în sumă de 134,82 mii lei.
Activitatea 2. Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare
→ S-au elaborat instrumente de lucru și s-au colectat informațiile necesare
înregistrării grupului țintă.
→ S-a realizat informarea beneficiarilor privind activitățile proiectului precum și
despre implicarea acestora în proiect.
→ S-au întocmit dosarele de grup țintă pentru 22 beneficiari .
→ Complementar cu subactivitatea de evaluare și planificare s-a organizat o întâlnie
de grup cu 15 beneficiari în vederea pregătirii pentru tranziția spre noile servicii.
→ În cadrul subactivității 2.4 Campanie de informare și conștientizare pe tema
nediscriminării, s-a realizat cercetarea sociologică finalizată cu un Raport privind
percepția publică asupra persoanei cu dizabilități, Ghidul privind nediscriminarea , 1
eveniment intitulat „Dizabilitatea nu există atunci când vezi abilitatea! Spune nu
discriminării!” derulat pe platforma Zoom, in data de 14.12.2020, cu participarea
reprezentanților din cadrul primăriilor, a unor ONG-uri și ai instituțiilor invitate, 1 spot
radio realizat și difuzat in data de 14.12.2020.
Activitatea
4. Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal
profesionist și serviciul de asistență și sprijin subactivitatea
→ Elaborarea Procedurii privind identificarea, recrutarea, selecția și angajarea
asistenților personali profesioniști;
→ S-a asigurat informarea persoanelor interesate cu privire la asistentul personal
profesionist prin postarea unui anunț pe site-ul DGASPC Bacău și prin transmiterea
adreselor de informare către UAT-uri din județul Bacău și centrele rezidențiale din
cadrul DGASPC Bacău
4.3. Proiectului:„Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor
cu dizabilități", Cod MySMIS2014 :130550
Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Contract de finanțare: nr. 3987/06.04.2020
Durata estimată pentru implementarea proiectului este 36 de luni.
Bugetul proiectului: 7,894,215.53 lei
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Stadiul proiectului în perioada raportată:
Activitatea transversală nr.1-Managementul general al proiectului
→ S-au realizat procedurile administrative respectiv: constituirea echipei de proiect
prin Dispoziție a Directorului General DGASPC Bacău nr.1267/07.04.2020și s-au
elaboratprocedurile și instrumentele de lucru, inclusiv procedura de recrutare și
selecție a personalului angajat în afara organigramei DGASPC aprobată de către
ordonatorul principal de credite prin Dispoziția nr. 202/03.08.2020emisă de
Președintele CJ Bacău.
→ S-au derulat 3 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante
în cadrul proiectului în perioada19.08.2020–28.08.2020, în perioada 28.09.202007.10.2020 și perioada 21.12.2020-05.01.2021la finalul cărora s-au selectat experții
pentru Subactivitatea 2.1,Subactivitatea2.2, Subactivitatea 2.3 și Subactivitatea 4.1.
→ S-a realizat angajarea experților selectați în luna august cu respectarea
procedurilor prevăzute Manualul Beneficiarului și Contractul de finanțare.
→ S-au elaborat și transmis trei Rapoarte tehnice de progress ( RT1 aferent periodei
07.04.2020 – 30.06.2020, RT2 aferent perioadei 0107.2020-30.09.2020, RT3 aferent
perioadei 01.10-18.12.2020)
→ S-a transmis Cererea de rambursare nr.1 aferentă Cererii de prefinanțare nr.1
→ S-au realizat 3 modificări ale Contractului de finanțare prin 3 Notificari.
→ S-au finalizat următoarele achiziții: achiziție de materiale de informare și
publicitate, achizitia servicii organizare campanie nediscriminare; achiziția de
combustibil; achiziția de papetărie;
→ Organizarea și derularea în data de 11.12.2020, evenimentul de lansare a
proiectului, on-line pe platforma GOOGLE MEET pentru invitați instituții publice,
ONG-uri, etc și fizic, la sediul D.G.A.S.P.C. Bacău, din Strada Condorilor nr.2 fiind
invitați doar reprezentanți ai presei locale
→ Publicarea unui comunicat de presă în presa locală și pe site-ul DGASPC Bacău.
→ S-au realizat materialelor de publicitate (2-roll-up, 6-afișe și 20-mape) în cadrul
contractului de achiziție pentru servicii de informare și publicitate.
→ S-au realizat plăți în sumă de 196,57 mii lei.
Activitatea 2 Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare
→ S-a întocmit procedura de evaluare și planificare în vederea pregătirii beneficiarilor
pentru dezinstituționalizare.
→ S-a realizat documentarea privind caracteristicile beneficiarilor propuși pentru
dezinstituționalizare și întocmirea unui profil teoretic pentru fiecare dintre cei 29
beneficiari.
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→ S-a inițiat procesul de introducere în grupul țintă a persoanelor cu dizabilități
eligibile pentru dezinstituționalizare fiind intocmite dosarele pentru un număr de 21
beneficiari.
→ S-au prestat serviciile pentru realizarea Studiului sociologic la nivelul comunităților
privind nediscriminarea, elaborarea Ghidului pe tema nediscriminării conceput într-o
manieră creativă, inovatoare (realizare conținut, design, accesibilizarea informației),
tipărirerea ghidului pe tema nediscriminării, afișelor și pliantelor și s-au predat și
recepționat următoarele livrabile:1 Raport studiu sociologic, Ghid pe tema
nediscriminării -50 buc, afișe-50 buc și pliante-50 buc.
Activitate nr. 4 Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal
profesionist si serviciul de asistenta si sprijin/ SA 4.1 Furnizare servicii sociale
de tip asistent personal profesionist
→ S-a realizat elaborarea Procedurii privind identificarea, recrutarea, selecția și
angajarea asistenților personali profesioniști;
→ S-a asigurat informarea persoanelor interesate cu privire la asistentul personal
profesionist prin postarea unui anunț pe site-ul DGASPC Bacău și prin transmiterea
adreselor de informare către UAT-uri din județul Bacău.
4. Proiect: "Șanse egale pentru viața în comunitate", Cod MySMIS2014 :130548
Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în
parteneriat cu UAT Tamași.
Contract de finanțare: nr. 3985/06.04.2020
Durata estimată pentru implementarea proiectului este 36 de luni.
Bugetul proiectului: 7,894,215.53 lei
Stadiul actual al implementării:
→ S-au realizat procedurile administrative respectiv: constituirea echipei de proiect
prin Dispoziție a Directorului General DGASPC Bacău nr.1265/07.04.2020și s-au
elaboratprocedurile și instrumentele de lucru, inclusiv procedura de recrutare și
selecție a personalului angajat în afara organigramei DGASPC aprobată de către
ordonatorul principal de credite prin Dispoziția nr.199/03.08.2020emisă de
Președintele CJ Bacău.
→ S-au derulat 2 activități de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante
în cadrul proiectului în perioada19.08.2020–28.08.2020, în perioada 28.09.202007.10.2020 la finalul cărora s-au selectat experții pentru Subactivitatea
2.1,Subactivitatea2.2, Subactivitatea 2.3 și Subactivitatea 4.1.
→ S-a realizat angajarea experților selectați în luna august cu respectarea
procedurilor prevăzute Manualul Beneficiarului și Contractul de finanțare.
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→ S-au elaborat și transmis trei Rapoarte tehnice de progres( RT1 aferent periodei
07.04.2020 – 30.06.2020, RT2 aferent perioadei 0107.2020-30.09.2020, RT3 aferent
perioadei 01.10-18.12.2020)
→ S-a transmis Cererea de rambursare nr.1 aferentă Cererii de prefinanțare nr.1
→ S-au realizat 3 modificări ale Contractului de finanțare prin 3 Notificari.
→ S-au finalizat următoarele achiziții: achiziție de materiale de informare și
publicitate, achizitia servicii organizare campanie nediscriminare; achiziția de
combustibil; achiziția de papetărie;
→ Organizarea și derularea în data de 11.12.2020, evenimentul de lansare a proiectului, online pe platforma GOOGLE MEET pentru invitați instituții publice, ONG-uri, etc și fizic, la
sediul D.G.A.S.P.C. Bacău, din Strada Condorilor nr.2 fiind invitați doar reprezentanți ai
presei locale

→ Publicarea unui comunicat de presă în presa locală și pe site-ul DGASPC Bacău.
→ S-au realizat materialelor de publicitate (2-roll-up, 6-afișe și 20-mape) în cadrul
contractului de achiziție pentru servicii de informare și publicitate.
→ S-au realizat plăți în sumă de 66,13 mii lei.
Activitatea 2 Pregătirea beneficiarilor pentru dezinstituționalizare
→ S-a întocmit procedura de evaluare și planificare în vederea pregătirii
beneficiarilorpentru dezinstituționalizare.
→ S-a inițiat procesul de introducere în grupul țintă a persoanelor cu dizabilități
eligibile pentru dezinstituționalizare fiind intocmite dosarele pentru un număr de 5
beneficiari.
→ S-a realizat evaluare de birou pentru 15 beneficiari -persoane cu dizabilități din
grupul țintă.
→ S-au realizat activități de consiliere psihologică și socială pentru 5 beneficiari.
Activitate nr. 4 Furnizarea de servicii sociale de tip asistent personal
profesionist si serviciul de asistenta si sprijin/ SA 4.1 Furnizare servicii sociale
de tip asistent personal profesionist
→ S-a realizat elaborarea Procedurii privind identificarea, recrutarea, selecția și
angajarea asistenților personali profesioniști;
→ S-a asigurat informarea persoanelor interesate cu privire la asistentul personal
profesionist prin postarea unui anunț pe site-ul DGASPC Bacău și prin transmiterea
adreselor de informare către UAT-uri din județul Bacău.
→ S-a organizat în comuna Tamași o activitate de informare a persoanelor
interesate să devină asistent personal profesionist.

52

4.4.2.2 Proiecte în curs de implementare în calitate de partener
1. Proiecte cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
1.1. Proiect “Educația – o șansă pentru fiecare” , Cod SMIS: 105149, Apel de
proiecte ”Școala pentru toți”
Solicitant: Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău în parteneriat cu
Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bacău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bacău, Centrul
Român pentru Educație și DezvoltareUmană.
Obiectiv – 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 invățămantul preșcolar,
școlar primar și secundar prin realizarea unei abordări integrate a măsurilor de
prevenire și intervenție.
Contract de finanțare: nr. POCU/74/6/18/105194
Durata estimată pentru implementarea proiectului:17.05.2018-16.09.2021
Bugetul proiectului: 5.034.601,44 lei
Stadiul proiectului în perioada raportată:
→ Identificarea și selecția beneficiarilor, evaluarea inițiala: 22 beneficiari
evaluați din punct de vedere al terapiei ocupaționale.
→ Evaluare psihologică a beneficiarilor :17 beneficiari evaluați din punct de
vedere psihologic în scopul îndrumării spre atelierele adecvate.
→ Elaborarea planurilor de intervenție individuale:17 planuri individuale de
intervenție întocmite.
→ Activități practice în cadrul celor 6 atelierelor-22 beneficiari, cazuri noi,
incluși în activitățile atelierelor.
1.2 Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod
SMIS 127 169, Apel de proiect noncompetitiv POCU/480/4/19
Solicitant: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat
cu 47 DGASPC-uri, inclusiv DGASPC Bacău.
Obiectivul general: creșterea calității sistemului de asistență socialăși a numărului
de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și
procedure și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.
Contract de finanțare: nr. POCU/480/4/19/127169
Durata estimată pentru implementarea proiectului: decembrie 2018-decembrie
2023
Bugetul proiectului : 2.657.162.612,32 lei
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Stadiul proiectului în perioada raportată:
Activitatea 2. Susținere program de formare profesională a asistenților
maternali/Subactivitatea 2.2 Înscrierea cursanților și formarea grupelor
(selecția grupului țintă)
→ S-au derulat activități de informare individuală a asistenților maternali cu privire la
includerea lor în proiect și necesitatea participării la programul de perfecționare
profesională.
→ S-au completat 85 de dosare pentru înscrierea la curs.
Activitatea 3: Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali
Subactivitatea3.2Identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor aparținând
grupului țintă și care vor fi nou angajate pe perioada de implementare a
proiectului
S-a realizat evaluarea a 128 de solicitanți și selecția unui număr de 60 de persoane
care au îndeplinit condițiile pentru a se înscrie la cursurile de formare inițială;
au fost organizate două sesiuni de cursuri în perioada iunie – august 2020 și
noiembrie 2020 – ianuarie 2021 la care au fost înscriși un număr de 80 participanți .
→ S-au atestat și angajat în anul 2020, 30 de asistenți maternali din care, 10 AM din
indicatorul stabilit pentru anul 2021.
→ 91 copii s-au plasat în anul 2020 în îngrijirea celor 60 AM angajați în proiect în
perioada 2019-2020.
→ S-au monitorizat periodic 60 de AM și 159copiii plasați în îngrijirea acestora.
→ La 31.12.2020 rețeaua de AM din proiect este formată din 60 AM care asigură
îngrijire unui număr de 141 copii, din care 19 copii cu dizabilități.
Subactivitatea 3.3. Finantarea cheltuielilor salariale aferente remuneratiei AM
existenti in sistem din 2014 si a celor nou angajati incepand cu 2019
→ S-au depus 4 cereri de rambursare cu o valoare totală de 1.460.015 lei. De
asemenea, în anul 2020 s-au încasat sume în valoare de 858.425,05 lei aferente
cererilor de rambursare din anii anteriori (4 la număr) și 1 cerere de rambursare din
anul current.
→ S-au realizat plăți în sumă de 2.020,56 mii lei.
1.3 Proiect VENUS-Impreună pentru o viață în siguranță! Cod SMIS 128038,
Apel de proiect noncompetitiv- Servicii sociale pentru victimele violenței domestice,
AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Solicitant:Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în
parteneriat cu 36 DGASPC –uri, inclusiv DGASPC Bacău, 4 APL-uri (Bistrița
Năsăud, Craiova, Municipiul Rădăuți), și 3 Consilii Județene (Bihor, Gorj, Mehedinți).
Contract de finantare: nr. POCU/465/4/4/128038
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Obiectivul general
Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și
combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele
naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere
vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor
violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea
violenței în familie.
Durata estimată pentru implementarea proiectului: 04.03.2018-04.03.2023
Bugetul proiectului: 51.080.375,72 lei(inclusiv TVA).
Stadiul proiectului în perioada raportată:
Activitatea 1 - Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate
de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor
violenței domestice
→ Încheiere contract de comodat cu SOS Satele Copiilor România în vederea
operaționalizării locuinței protejate;
→ A fost finalizată amenajarea spațiului în care este înființată locuința protejată(
realizarea lucrărilor de renovare, dotarea spațiilor cu mobilier, aparatură
electrocasnică și IT, articole textile și materiale de curățenie etc).
→ Activitatea 2 - Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de
locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate
victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin
pentru tranziția la o viață independentă.
→ Au fost elaborare procedurile de lucru pentru Locuința Protejată și instrumentele
de lucru în cadrul întalnirilor de lucru.
→ Începând cu data de 20.05.2020 au fost admise primele victime și copiii acestora
în locuința protejată și s-au asigurat servicii de găzduire și protecție.
→ În perioada 20.05-31.12.2020 s-au asigurat servicii de găzduire și protecție
pentru 6 victime și copiii acestor.Cinci din cele șase provin din mediul rural și una din
mediul urban. Acestea au vârste cuprinse între 21 ani și 43 de ani. Toate cele șase
au un loc de muncă. Acestea au fost admise împreună cu copiii lor, cel mai mic avâd
vârsta de un an și 11 luni, iar cel mai mare 14 ani.
Activitatea 3 - Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport
pentru victimele violenței domestice
→ A fost amenajat spațiul aferent pentru crearea grupului de suport (GS).
→ S-a au fost identificat și evaluat un număr de 19 victime pentru grupul de suport,
din care 11 au fost evaluate. În cadrul grupulurilor de suport ponderea victimelor din
mediul rural este de 80%, vârsta medie este de aproximativ 30 de ani, peste 50% nu
au loc de muncă.
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→ S-au realizat 6 intâlniri ale grupului de suport cu un număr de 11 beneficiare.
→ S-au fost realizate un numar de 11 evaluări psihologice inițiale.
→ S-au au desfășurat un număr de 69 de ședinte de consiliere psihologică individuală
fizic și 23 ședinte de consiliere psihologică telefonic (intervalul martie-mai 2020);
Activitatea 4 - Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor
violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională
→ a fost amenajat spațiul aferent furnizării serviciilor de consiliere vocațională; a fost
selectat consilierul vocational;
→ S-au furnizat servicii de consiliere vocațională pentru 19 victime pe parcursul a 73
de ședințe individuale de consiliere vocațională și 14 ședințe de grup.
2. Proiecte cofinanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare
2.1.COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale
rezidențiale publice din județul Bacău”, Cod SMIS 138730, Apel de
proiecte:POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19, AP9/PI 9a/OS9.1
Solicitant: Județul Bacău în parteneriat cu DGASPC Bacău
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și a instituțiilor
rezidențiale din subordinea acesteia de a gestiona eficient situația de criză sanitară
cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Contract de finanțare: nr.430/08.12.2020
Durata proiectului: 8 decembrie 2020-16 martie 2021
Bugetul proiectului:Valoarea totală a proiectului este de 5.493.274,49 lei inclusiv
T.V.A, din care 5.282.086,24 lei inclusiv T.V.A, reprezintă echipamente și materiale
de protecție.
Stadiul proiectului în perioada raportată:
Activitatea nr.1 Managementul proiectului
→ A avut loc ședința de deschidere a proiectului în data de 10.12.2020 în cadrul
căreia s-au stabilit prioritățile pentru perioada următoare și modalitate de lucru în
cadrul echipei.
Activitatea nr.3.Desfășurarea procedurilor de achiziție publică și încheierea
contractelor de dotări și prestări servicii/subactivitatea 3.1.Achiziție dotări
(echipamente și materiale de protecție)
→ S-a inițiat achiziția de dotări (echipamente și materiale de protecție) conform
Referatul de demarare nr. 122842/ 21.10.2020. Deschiderea ofertelor avut loc în
data de 14.12.2020, iar procedura se află în desfășurare. Achiziția a fost împărțită în
17 loturi, din care 5 loturi sunt inacceptabile după verificarea tehnică a ofertelor.
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3. Proiecte cofinanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020
3.1. Proiect “Reabilitare și extindere clădire privind înființare centru de zi
pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” -Axa Prioritară 8Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și socială
Solicitant: UAT Comuna Tamași în parteneriat cu Județul Bacău și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
Obiectivul general al proiectului vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei şi a discriminării în comuna Filipeni, județul Bacău prin îmbunătățirea
accesului persoanelor vârstnice la serviciile sociale, activitățile acestuia fiind
direcționate spre reabilitarea, extinderea și modernizarea unei clădiri privind
înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la
domiciliu.
Durata estimată pentru implementarea proiectului 19.06.2018-31.12.2020
Bugetul proiectului: 151,023,334.000 lei
Stadiul actual al implementării:
Activități realizate în perioada raportată:
→
S-a finalizate lucrările de reabilitare și extindere clădire pentru înființarea
centrului de zi pentru persoane vârstnice.
→
S-au finalizat activitățile pentru dotarea centrului de zi.
→
S-a transmit comunicatul de presă privind finalizarea implementării proiectului.
4.5 Managementul comunicării organizaționale
În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții, organizații și
beneficiari) s-a concretizat astfel:aproximativ 16.765 informaţii de interes public
solicitate telefonic/verbal; 69articole publicate; 1 intervenţie pe posturi radio;2
conferințe de presă organizate;6comunicate de presă transmise;41 petiţii cărora le-a
fost
formulat
răspuns
potrivit
Ordinului
nr.
27/2002;3.821audiențe
acordate;149.484documente înregistrate în registrul electronic.
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5. EVENIMENTE
→ 11 decembrie 2020 - Conferință de presă organizată online având ca obiectiv
lansarea și prezentarea proiectelor implementate cu finanțare din Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020

→ 14 decembrie 2020 - eveniment „Dizabilitatea nu exista când vezi
ABILITATEA!” organizatpe platforma online ZOOM în cadrul proiectului „Incluziune
socială prin servicii sociale în comunitate” finanțat prin Programul Capital
Uman 2014-2020. La eveniment au participat 35 de persoane, reprezentanți ai
autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale și
persoane adulte cu dizabilități.
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6. PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2021
1. Protecția drepturilor copilului și a familiei
1.1. Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate
1.2.Asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa
1.3. Prevenirea violenței în familie și a violenței asupra copilului în vederea
diminuării fenomenului: ”Toleranță zero” față de violența;
2. Protecția persoanelor adulte
2.1 Continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul
DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul
comunității, ”dezinstituționalizarea” îngrijirii persoanelor cu dizabilități.
3. Management organizațional
3.1. Gestionarea resurselor organizaționale necesare desfăşurării activităţii de
asistenţă socială şi protecţia copilului respectând principiile de economicitate,
eficiență și eficacitate.

DIRECTOR GENERAL,
POPA CIPRIAN
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