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1. MISIUNEA DGASPC TIMIȘ 

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş funcţionează ca 

instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 

Judeţean Timiş şi are rolul de a aplica la nivel judeţean măsurile de asistență socială în 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate. 

           DGASPC Timiş are responsabilitatea de a dezvolta şi diversifica serviciile sociale 

specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea 

socială a persoanei. 

 

 

2. OBIECTIVE GENERALE ALE ANULUI  2016 

 

1) Îmbunătăţirea calităţii activității instituţiei; 

2) Evaluarea Planului Operațional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul județului Timiș (2014-2020); 

3) Implementarea proiectelor aflate în derulare şi accesarea de noi fonduri extrabugetare în 

vederea creşterii calităţii vieţii beneficiarilor; 

4) Elaborarea, implementarea şi evaluarea planului anual de management al instituţiei pe 

anul 2016; 

5) Implementarea soft-ului pentru baze de date specifice diferitelor servicii; 

6) Formarea și perfecționarea profesională a personalului;  

7) Asigurarea drepturilor, facilităţilor şi indemnizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

pentru persoanele cu handicap; 

8)  Acordarea serviciilor sociale conform standardelor minime de calitate în cadrul 

centrelor rezidenţiale; 

9)  Promovarea drepturilor şi protecţiei sociale a persoanelor adulte aflate în dificultate din 

punct de vedere social; 

10) Asigurarea asistenței de specialitate, în relația cu autoritățile publice locale în domeniul 

asistenței sociale la nivelul fiecărei comunități; 

11) Creşterea calităţii serviciilor oferite tuturor beneficiarilor prin îndeplinirea standardelor 

de calitate pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de servicii sociale; 
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12) Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială; 

13) Acordarea de servicii sociale familiilor, în vederea evitării separării copilului de familia 

sa; 

14) Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către familie prin sprijinirea familiilor 

aflate în dificultate și prin dezvoltarea alternativelor de tip familial; 

15) Restructurarea instituțiilor de tip rezidențial prin crearea de unități de tip familial cu 

număr mai mic de beneficiari; 

16) Promovarea adopției; 

17) Realizarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi control ale DGASPC Timiş sunt transparente şi conforme cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

18) Incluziunea socială a persoanelor adulte aflate în dificultate; 

19) Asigurarea continuității asistenței sociale prin procesul de evaluare a nevoilor 

persoanelor adulte cu handicap; 

20) Realizarea execuţiei bugetare. 

 

 

 

3. PROTECŢIA COPILULUI  -  SERVICII 

 

3.1. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ZONA I 

 
A.Obiectivele propuse pentru anul 2016: 

 Reducerea numărului de copii cu măsură de protecție  specială; 

 Formarea continuă a personalului;  

 Monitorizarea asistenţilor maternali profesionişti şi a familiilor de plasament. 

 Creșterea numărului de copii pentru care adopția să reprezinte finalitatea PIP-ului, în situația 

în care reintegrarea familială nu este posibilă. 

 

B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

 Au fost elaborate 716 planuri individualizate de protecţie (64 PIP-uri cu finalitate adopţie, 417 

PIP-uri cu finalitate reintegrare în familie şi 235 PIP-uri cu finalitate integrare socio-

profesională); 

 Au fost realizate 1586 deplasări în teren; 

 A fost realizată monitorizarea trimestrială a 161 asistenți maternali profesioniști; 

 204 dosare instrumentate (realizare documentaţie) au fost depuse la Serviciul Juridic/ 

Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului pentru stabilirea măsurilor de protecţie 

specială; 

 Au fost realizate 27 reintegrări în familie pentru copiii cu măsură de protecţie specială şi 53 

integrări socio- profesionale pentru tinerii din sistemul de protecţie; 

 Au fost evaluate 14 cereri ale persoanelor care au solicitat atestat de asistent maternal 

profesionist; 

 Au fost realizate 48 de reatestări ale asistenților maternali profesioniști; 

 55 asistenți maternali profesioniști au participat la cursuri de formare. 

 

La sfârşitul lunii decembrie 2016, Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I avea în evidenţă 

716 copii – cazuri active, din care: 266 copii în plasament la asistenţi maternali profesionişti, 356 copii 

în plasament la rude/persoane/familii, 94 copii în centre de plasament şi 161 asistenţi maternali 

profesionişti. 
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3.2. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ZONA II 

  

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Reducerea numărului de copii cu măsură de protecție  specială; 

 Creşterea calităţii serviciilor de tip familial; 

 Specializarea şi formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti. 

 

B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

 Au fost reintegraţi în familia naturală 2 copii; 

 Au fost integraţi socio-profesional 29 de tineri; 

 Au fost  reevaluaţi  669 de copii; 

 În urma reevaluării planurilor individualizate de protecţie, au fost elaborate 50 de  

planuri individualizate de protecţie, având ca finalitate adopţia; 

 Au fost monitorizaţi 228 de asistenţi matenali profesionişti; 

 Au fost evaluți şi monitorizați 669 de copii aflaţi cu măsură de protecţie specială. 

 

La sfârşitul lunii decembrie 2016, Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II avea în 

evidenţă 669 copii – cazuri active, din care: 424 copii în plasament la asistenţi maternali 

profesionişti, 179 copii în plasament familial, 66 copii în centre de plasament şi 228 asistenţi 

maternali profesionişti. 

 

 

3.3. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ZONA III 

 
A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Reducerea numărului de copii cu măsură de protecție  specială; 

 Creşterea calităţii serviciilor de tip familial; 

 Specializarea şi formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti. 

 
B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

 Au fost evaluați, reevaluați şi monitorizați 577 copii aflaţi cu măsură de protecţie 

specială. 

 Au fost reintegraţi în familia naturală 5 copii; 

 Au fost integraţi socio-profesional 21 de tineri; 

 În urma reevaluării planurilor individualizate de protecţie, au fost elaborate 56 de planuri 

individualizate de protecţie având ca finalitate adopţia; 

 Au fost monitorizaţi 192 de asistenţi maternali profesionişti; 

 

La sfârşitul lunii decembrie 2016, Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III avea în 

evidenţă 577 copii – cazuri active, din care: 330 copii în plasament la asistenţi maternali 

profesionişti, 58 copii în plasament familial, 189 copii în centre de plasament şi 192 asistenţi 

maternali profesionişti. 
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3.4. SERVICIUL  DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ – COMPARTIMENT  

CONSILIERE PĂRINŢI ŞI COPII 

 
A.Obiectivele propuse pentru anul 2016:       

 Îmbunătățirea calităţii serviciilor oferite; 

 Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie prin sprijinirea reintegrării 

copilului în familia sa de origine şi pregătirea integrării socio-profesionale a tinerilor 

cu măsură de protecţie; 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite tuturor beneficiarilor; 

 Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor din sistemul de protecţie; 

 Protecţia copilului împotriva abuzului; 

 Formarea continuă a  personalului; 

 Dezvoltarea reţelei de parteneriate cu parteneri publici şi privaţi. 

 

B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

 Au fost realizate activităţi de evaluare şi consiliere psihologică atât pentru 

beneficiarii din sistem, cât și pentru cei din exteriorul sistemului, respectiv pentru un 

număr de 145 de cazuri; 

 Au fost înregistrate 1353 de cazuri noi de evaluare şi consiliere psihologică, 

desfăşurându-se activităţi de preluare, înregistrare cereri, informare potenţiali 

beneficiari – telefonic şi direct;  

 Au fost realizate activităţi de consiliere psihologică pentru 1079 cazuri copii şi tineri 

din sistemul de protecţie (centre de plasament, plasamente familiale, la asistent 

maternal profesionist); 

 Au fost organizate 166 de întâlniri de grup atât cu educatorii, cât și cu beneficiarii 

centrelor de plasament; 

 A fost realizat un număr de 1297 evaluări psihologice pentru copii (la intrarea în 

sistemul de protecţie, evaluări periodice, din diferite nevoi sau pentru consiliere) din 

care 463 evaluări psihologice pentru copii în vederea încadrării în grad de handicap sau 

orientării şcolare; 

 S-au efectuat 469 evaluări psihologice pentru adulţi (evaluări pentru atestare, 

reatestare, schimbarea condiţiilor asistenţilor maternali profesionişti, plasament 

familial sau reintegrare familială). 

 

 

3.5. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU 

DIZABILITĂȚI 

 

A. Obiectivul propus pentru anul 2016: 

Instrumentarea tuturor cazurilor în termenul stabilit de lege, formularea propunerilor 

privind încadrarea copilului cu dizabilităţi într-un grad de handicap în vederea eliberării unui 

certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru a beneficia de o serie de programe 
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ameliorativ-formative în vederea îmbunătăţirii condiţiei sale şi includerea sa socială, precum şi 

acordarea unor drepturi şi facilităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Timiş a preluat, instrumentat şi a prezentat Comisiei pentru Protecţia Copilului în vederea 

eliberării unui certificat de încadrare într-o categorie de handicap un număr de  2 230  cazuri,  

după cum urmează: 

- Gradul GRAV (fără asistent personal):153 

- Gradul GRAV CU ASISTENT PERSONAL: 1070 

- Gradul ACCENTUAT: 450 

- Gradul MEDIU: 466   

- Gradul UŞOR: 91 

 

Cazuri noi: 295 

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități  a colaborat cu furnizorii de 

servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități. Totodată, a elaborat materiale informative 

pentru toate serviciile gratuite oferite, în comunitate, copiilor cu dizabilități, aceste materiale 

fiind diseminate părinților, intenția fiind de a-i sprijini pe aceștia să identifice cele mai bune 

alternative de recuperare pentru copii. 

 

 

3.6. SERVICIUL  DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN URGENŢĂ 
 

A. Obiectivul propus pentru anul 2016: 

 Reducerea numărului de copii  pentru care se instituie măsură de protecţie; 

 Preluarea permanentă a tuturor sesizărilor cu privire la abuzul sau neglijarea 

copilului, evaluarea situaţiilor respective şi instrumentarea cazurilor. 

 

B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

Activități de prevenire a separării copiilor nou-născuți de familie: 

 19 copii declaraţi părăsiţi în unităţile sanitare, pentru care s-au luat următoarele măsuri:  

 Instituirea măsurii de plasament la asistent maternal profesionist: 10 

 Instituirea măsurii de plasament la familie nerudă: 1 

 Spitalizați la data raportată: 8 

 Au fost instrumentate 40 de cazuri cu risc de părăsire la nivelul unităţilor sanitare din judeţ, 

precum și 7 cazuri de gravide aflate în situaţie de risc; 

 127 cazuri prin menţinerea copilului în familie (externarea copilului din spital de către 

familie), toate cazurile fiind monitorizate ulterior; 

 Au fost întocmite 7 certificate de naştere pentru copiii părăsiți în unităţile sanitare; 

 Au fost consiliate şi sprijinite în realizarea demersurilor pentru înregistrarea naşterii copilului 

114 de mame/familii,  ai căror copii s-au aflat în risc de părăsire în spital. Acestea au fost 
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informate cu privire la dreptul copilului la identitate şi la importanţa întocmirii certificatului 

de naştere; 

Activități de intervenție în cazul copiilor abuzați/neglijați/exploatați: 

 

 A fost asigurată permanența, sesizările fiind preluate 24 de ore din 24. În vederea verificării 

şi soluţionării, echipa mobilă s-a deplasat pentru evaluarea situaţiei cazurilor sesizate la 

Telefonul Copilului, astfel:  

 Din cele 783 sesizări preluate, 193 sesizări au fost infirmate şi 590 sesizări au fost 

confirmate; 

 Cazuri aflate în lucru: 61 cazuri erau în curs de evaluare/instrumentare la 31 

decembrie 2016 şi 529 cazuri au fost închise, copiii fiind securizați în familie, prin 

monitorizare plan servicii de către autoritățile locale sau prin instituirea unor măsuri de 

protecție specială. 

 pentru 135 de copii s-a instituit Plasament în Regim de Urgenţă. 

 Au fost monitorizați, în colaborare cu primăriile din judeţ, la domiciliul familiilor aflate în 

situaţie de risc de separare, 93 de copii. Pentru aceste cazuri, primăriile au elaborat şi 

implementat planul de servicii şi,  lunar, au transmis rapoarte de monitorizare. 

 Au fost organizate mai multe campanii de prevenție și de promovare a drepturilor copilului, 

în parteneriat cu autoritățile județene și locale. 
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3. PROTECŢIA COPILULUI - CENTRE 

 

3.7. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ TIMIȘOARA 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Îmbunătățirea calității serviciilor oferite; 

 Creșterea calității serviciilor oferite tuturor beneficiarilor prin îndeplinirea 

standardelor de calitate pentru îmbunătățirea și dezvoltarea rețelei de servicii 

sociale. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 În cadrul şedinţelor de lucru desfăşurate cu angajaţii Centrului de Primire în Regim de 

Urgență Timişoara, aceştia au fost informaţi cu privire la noile metode de lucru, au fost 

diseminate şi dezbătute informaţii de specialitate (proceduri privind admiterea copiilor 

în centru, procedura privind biletele de voie, asumarea responsabilităților în timpul 

serviciului, colaborarea cu echipa pluridisciplinară, etc); 

 În vederea integrării socio-profesionale a beneficiarilor Serviciului Maternal, 8 mame au 

fost sprijinite în găsirea unui loc de muncă; 

 A fost pus accentul permanent pe formarea deprinderilor de viaţă independentă, în cadrul 

planurilor de activitate zilnică, prin activităţi desfăşurate la nivelul centrului, în funcţie 

de vârsta şi de dezvoltarea copilului; 

 Cu sprijinul colaboratorilor cu care avem încheiate contacte de parteneriat au fost 

organizate activități de recreere: ieşiri lunare cu copiii de la grupa de preşcolari la un loc 

de joacă; ieșiri lunare la un club unde s-a sărbătorit ziua de naștere a copiilor născuți în 

luna respectivă; ieșiri la clubul de carte; 

 Meniurile copiilor au fost îmbunătăţite și completate cu diferite produse; 

 Copiii au beneficiat în timpul verii de o tabără la mare, o tabără la Sasca Montană, week-

end-uri la Oradea oferite din fonduri proprii sau prin intermediul unor sponsorizări. 

 Toţi copiii au beneficiat de asistenţă medicală de specialitate, asigurată de medicul 

instituţiei, medicul de familie şi asistenţii medicali ai Centrului de Primire în Regim de 

Urgență (analize medicale, tratament medicamentos şi de recuperare), precum și 

asistență medicală stomatologică gratuită asigurată de un medic stomatolog colaborator; 

 Au fost derulate activităţi de stimulare a beneficiarilor în actul decizional care îi priveşte, 

fiecare copil fiind consiliat şi ajutat să înţeleagă starea de fapt;  

 Au fost desfășurate activități specifice pregătirii pentru îndeplinirea sarcinilor școlare, cu 

implicarea personalului educativ; 

 S-a obținut acreditarea celor trei servicii din componența Centrului de Primire în Regim 

de Urgență Timișoara, respectiv Serviciul de Primire Urgență, Centrul Maternal și 

Adăpostul de Zi și Noapte pentru Copiii Străzii. 

 Au fost reintegrați în familia naturală 4 copii. 

 

Dinamica situaţiei copiilor de la Centrul de Primire în Regim de Urgență Timișoara, în 

perioada evaluată: 
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Denumirea serviciului 1 Ianuarie 

2016 

Total intrări in 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

Serviciul de Primire în 

Regim de Urgenţă 

22 38 49 11 

Serviciul maternal 

 

4 16 16 4 

Adăpostul de Zi şi de 

Noapte pentru Copiii 

Străzii 

4 31 33 2 

 

 

 

 

3.8. CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRĂRII FAMILIALE ŞI 

PROFESIONALE A TINERILOR TIMIŞOARA 

 
A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Creşterea calităţii serviciilor de îngrijire, educaţie şi socializare; 

 Integrarea socio-profesională a tinerilor; 

 Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; 

 Reintegrarea în familia naturală a beneficiarilor; 

 Implementarea controlului managerial intern;  

 Protecţia beneficiarilor împotriva abuzului. 
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B. Rezultate obţinute: 

 S-a pus accentul pe îndrumarea școlară și educațională a tinerilor; 

 Din  totalul de 31 de tineri, au beneficiat de activităţi de educaţie: 

- în învăţământ universitar: un număr de 3 beneficiari studenţi,  

- în învăţământ postliceal un număr de 2 tineri, 

- în învăţământ liceal un număr de 14 tineri, 

- în învățământ liceal special un număr de 3 tineri 

- în învățământ gimnazial 1 tânăr 

- la şcoală specială a fost înscris 1 tânăr, 

 Au fost revizuite 21 de proceduri operaționale; 

  A fost elaborat și implementat Regulamentul de Organizare și Funcționare; 

  S-au menținut relații de bună colaborare cu membrii societății civile și cu instituțiile 

partenere: Roumaniens Projektet Danemarca, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Asociația Ajungem Mari, Clubul Lyons 

Diamond, Clubul Rotary, Fundația Agathos, Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus 

Speranța României; 

 Au fost organizate activităţi de recreere și socializare: excursii la mare - Stațiunea 2 Mai; 

la munte – Sasca Montană; în străinătate - Serbia, Vrsac; plimbări cu bicicleta pe ruta 

Timișoara – Serbia; competiţii sportive; tinerii au participat la spectacole de teatru și 

operă; au vizitat Cetatea Dacică Sarmizegetusa, Cetatea Deva, Grădina Zoologică; 

sărbătorirea zilelor de naștere etc. 

 Au fost organizate activităţi de creaţie în atelierul centrului; astfel, au fost confecţionate 

felicitări, ornamente pentru sărbătoarea Crăciunului şi obiecte decorative; 

 Pentru tinerii beneficiari s-au organizat activităţi de pregătire, consiliere și informare în 

vederea integrării socio-profesionale; 

 Tinerii au fost implicați în activități de autogospodărire (mici reparații, zugrăvirea 

apartamentelor, vopsirea tâmplăriei); 

 Un tânăr a fost reintegrat în familia naturală; 

 Au fost integraţi socio-profesional un număr de 11 tineri. 

 

 

Dinamica situaţiei tinerilor de la Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale și Profesionale 

a Tinerilor Timișoara, în perioada evaluată: 

 

 

 

1 Ianuarie 

2016 

Total intrări în cursul 

anului 2016 

Total ieşiri în cursul 

anului 2016 

31 Decembrie 

2016 

32 19 20 31 



RAPORT DE ACTIVITATE D.G.A.S.P.C. TIMIŞ 2016 

 

 

10 

 

 

3.9. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU COPII TIMIŞOARA  
 

A. Obiectivele  propuse pentru anul 2016: 

 Actualizarea procedurilor de lucru, conform legislaţiei în vigoare, privind 

controlul managerial intern; 

 Îmbunătățirea serviciilor sociale și de recuperare, oferite în cadrul Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara; 

 Identificarea nevoilor apărute în desfăşurarea tuturor tipurilor de activităţi 

desfăşurate în centru; 

 Creșterea calității vieții copiilor, prin îngrijire, educație formală și non-formală, 

dezvoltarea autonomiei personale, servicii de recuperare și reabilitare; 

 Formarea continuă a personalului. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Plasament la asistent maternal profesionist – 9 copii; 

 Au beneficiat de servicii de şcolarizare în învăţământul special – 18 copii; 

 Au fost realizate activităţi de socializare şi recreative pentru toţi beneficiarii 

centrului (organizarea unei tabere, ieșiri în aer liber, alte activităţi); 

 Condiţiile de îngrijire şi educaţie a copiilor au fost menţinute la standardele 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 S-a colaborat cu voluntari – au fost încheiate 44 contracte de voluntariat; 

 Au fost obținute sponsorizări și donații – au fost încheiate 20 contracte de donație; 

 S-a obținut licența pentru Serviciul de tip familial Micuța Dina și Serviciul de tip 

familial Proiect Phare TM 511 din cadrul centrului; 
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 S-au primit rapoarte de evaluare favorabile, urmând să se primescă licențele de 

funcționare și pentru Serviciul de Îngrijire de tip Rezidențial pentru Copilul cu 

Dizabilități și Serviciul de Recuperare din componența centrului. 

 

Dinamica situaţiei copiilor de la Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

pentru Copii Timişoara, în perioada evaluată: 

 

1 Ianuarie 

2016 

Total intrări în cursul 

anului 2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 2016 

31 Decembrie 

2016 

54 5 14 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ  PENTRU COPII LUGOJ 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Îmbunătăţirea calităţii îngrijirii, educaţiei şi socializării; 

 Dezvoltarea relațiilor cu organizații de tradiție/inițierea de noi parteneriate; 

 Pregătirea integrării/reintegrării copiilor în familie; 

 Activități și parteneriate în vederea atragerii de voluntari și sponsorizări. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 S-au făcut evaluări periodice privind gradul de însuşire a deprinderilor de autonomizare; 

 S-au organizat activități de recreere și socializare pentru beneficiarii centrului 

(sărbătorirea zilelor de naștere, excursii, plimbări în oraș, participarea la spectacole; 
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 În perioada 26 iunie – 5 iulie 2016, pentru copiii din cadrul centrului a fost organizată o 

tabără la Costinești - copii s-au bucurat timp  de o săptămână de soare, distracție și voie 

bună; 

 În perioada 1 - 8 septembrie 2016, copiii au petrecut o săptamână de relaxare în tabără la 

munte, la Sasca Montană, în județul Caraș-Serverin; 

 În luna octombrie 2016, centrul a găzduit cea de-a  XII –a ediție a Memorialului Hubertus 

Gollnik și a X- a ediție a manifetării Kinderfest, ambele evenimente fiind organizate de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. La eveniment au 

participat peste 250 de copii din mai multe instituții de ocrotire și din familie, care s-au 

implicat în diverse activități artistice și sportive, în cadrul unor ateliere tematice; 

 Beneficiarii centrului au participat la Competiția sportivă ”Știu că pot”– ediția a II-a, 

eveniment organizat de DGASPC Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, al 

Primăriei Municipiului Timișoara și al Facultății de Educație Fizică și Sport din 

Timișoara; 

 În ceea ce priveşte educaţia, pentru toţi copiii programele sunt individualizate, adecvate 

vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor. Rapoartele de 

activitate indică, după caz, evoluţii pozitive, uşoare progrese la unii copii; 

 Au fost înscrişi în învăţământul preșcolar, primar și gimnazial special 28 de beneficiari, 

astfel:  

 grădiniță specială – 1 copil 

 ciclul primar special -  11 copii; 

 ciclul gimnazial special - 16 copii; 

 Un copil a fost reintegrat în familia naturală; 

 Au fost  menţinute relaţiile de colaborare cu ONG-uri şi fundaţii precum: Romanian 

Kinderhilfe Kleinwalstandt Germania, Paul Grafendorf Germania, Roumaniens 

Projektet Danemarca, Epiphany Thrust Anglia și Evangeliche Jugend Marienberg 

Tekaef Bueroleben GMBH (Dachser – Austria). 

 

 Dinamica situaţiei copiilor de la Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

pentru Copii Lugoj, în perioada evaluată: 

        

1 Ianuarie 

2016 

Total intrări în 

cursul anului 2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 2016 

31 Decembrie 

2016 

43 3 8 38 
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3.11. CENTRUL DE PLASAMENT  LUGOJ 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite copiilor; 

 Reducerea numărului de beneficiari cu măsură de protecţie specială; 

 Sprijinirea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor; 

 Creşterea calităţii managementului serviciului social. 

 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Toți beneficiarii centrului au fost înscriși în învățământ preșcolar, școlar și liceal, astfel: 

 2 în grădiniţe 

 58 în şcoli generale 

 9 în licee și școală profesională 

 Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de găzduire, s-au realizat lucrări de întreținere a centrului 

(s-au efectuat lucrări de renovare  în patru apartamente, holuri, birouri, bucătărie, băi, 

sala de festivități și sala de joacă, de refacere a mobilierului de bucătărie din patru 

apartamente, de refacere a grădinilor din fața centrului); 

 Prin sponsorizare oferită de Asociația Hilfe für Kinder, a fost reamenajată curtea 

interioară din incinta centrului prin asamblarea unor băncuțe din paleți, turnarea unei 

plăci de beton și confecționarea unui balansoar; 

 Au fost organizate tabere cu copiii la Marea Neagră – Costinești și Eforie Nord, Lacul 

Surduc, Poieni Strâmbu, Straja, Vârșeț-Serbia; 

 Beneficiarii centrului au participat la: 

 Cursul de comunicare susținut de Organizația Life Education for All 

 Festivalul ”Veverițelor” organizat în localitatea Buziaș; 

 Conferința TRIP Timișoara; 

 Competiția sportivă Mini-Fotbal, ”Cupa Memorialul Revoluției” organizată în 

colaborare cu asociația ”Memorialul Revoluției” din Timișoara, precum și la alte 

activități culturale, sportive și recreative. 

 Au fost reintrgrați în familia naturală 2 beneficiari. 

 

 

Dinamica situaţiei copiilor de la Centrul de Plasament Lugoj, în perioada evaluată  : 
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3.12. CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU 

DIZABILITĂŢI   RECAŞ 

 
A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Integrarea/reintegrarea în familie a copiilor; 

 Integrarea socio-profesională a tinerilor; 

 Respectarea standardelor minime obligatorii; 

 Îmbunătăţirea/ adaptarea serviciilor acordate în funcţie de nevoi; 

 Organizarea de evenimente pentru beneficiarii centrului. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost înscrişi în învăţămăntul special şi normal 66 de copii, astfel: 

 învăţământ primar - 7 

  învățământ gimnazial – 24 

 învățământ liceal - 3 

 şcoli de artă şi meserii -30 

 2 tineri au absolvit liceul; 

 Un tânăr a fost integrat socio-profesional; 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului  

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

72 9 12 69 
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 3 tineri au fost externați la împlinirea vâstei de 18 ani; 

 Un tânăr a fost externat la cerere; 

 Situaţia  beneficiarilor externaţi a fost monitorizată timp de trei luni, prin vizite, după caz, 

la domiciliu. Tinerii au fost sprijiniţi să-şi reînnoiască certificatele de încadrare în grad 

de handicap şi să fie luaţi în evidenţă pentru plata drepturilor, să-şi depună dosare în 

vederea obţinerii unei locuinţe sociale,  etc.; 

 A fost reevaluată, periodic, situaţia tuturor copiilor (întocmire anchete sociale, vizite la 

domiciliul aparţinătorilor, contacte telefonice, corespondenţă); 

 Dezvoltarea/înfiinţarea atelierelor ergo-terapeutice din cadrul Centrului de Plasament 

pentru Copilul cu Dizabilități Recaş, în vederea formării deprinderilor de viaţă 

independentă (grădină, livadă, croitorie, atelier reparaţii biciclete, tâmplărie, microfermă 

etc.). Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Recaş a identificat sponsori 

care susțin dezvoltarea și activitatea atelierelor; 

 Au fost organizate activităţi de recreere: excursii, tabără la munte în luna februarie, tabără 

la mare în luna iulie, tabără la Vârșeț în luna august, plimbări, jocuri, carnavaluri, ieșiri 

în Timișoara la spațiu de joacă etc.;                                

 Au fost organizate activităţi culturale: “Sărbătoarea Toamnei  – ediţia a X-a”, turneu de 

fotbal pe iarbă. 

 

Dinamica situaţiei copiilor de la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Recaş, 

în perioada evaluată: 

 

 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în cursul 

anului 2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 2016 

31 Decembrie 

2016 

66 10 10 66 
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3.13. CENTRUL DE PLASAMENT  GĂVOJDIA 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Îmbunătăţirea calităţii, îngrijirii, educaţiei şi socializării; 

 Recreerea și socializarea copiilor; 

 Colaborări cu serviciile DGASPC Timiș, în vederea găsirii celor mai bune 

alternative de tip familial; 

 Formarea deprinderilor de viață independentă; 

 Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor; 

 Orientare școlară și profesională; 

 Activități și parteneriate  în vederea atragerii de sponsori. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost şcolarizaţi 82 de copii; 

 Au fost desfășurate activități specifice pregătirii pentru îndeplinirea sarcinilor 

școlare, cu implicarea personalului educativ; 

 18 copii frecventează școala specială sau învățământul de masă cu curriculum 

adaptat și profesor de sprijin; 

 Au fost  organizate activităţi de recreere, activități prin care copii se pot relaxa și 

socializa: excursii de o zi, participare la teatru, film, spectacole, 11 tabere în 

vacanța de vară; 

 Au fost desfășurate activități de formare și dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă; 

 În cadrul centrului, au avut loc activităţi pentru orientarea școlară și profesională – 

o întâlnire cu potențialii angajatori, vizite la diferite companii din comuna 

Găvojdia; 

 Au fost integraţi socio-profesional 5 tineri; 

 Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de găzduire a copiilor, s-au realizat lucrări de 

întreținere a centrului (lucrări de înlocuire a acoperișului la subunitatea A – 

apartament 6, 7, 8, 9, 10, birouri contabil, administrativ, asistență socială, șef 

centru; lucrări de reparații și zugrăveli la apartamentele 3 și 4; lucrări de 

înlocuire a scării interioare de acces la apartamentul 10; lucrări de înlocuire a 

ușilor de acces în apartamentele 1, 2, 3, 4 și la cabinetul medical; lucrări de 

înlocuire a porților de acces în centru și grădină; lucrări de reparații la bucătăria 

centrală și la bucătăriile apartamentelor 3 și 4; lucrări de reparații la baia 
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gospodăriei anexă; lucrări de achiziționare a 40 de scaune de bucătărie, a două 

boilere de 80 și 100 litri). 

 

Dinamica situaţiei copiilor de la Centrul de Plasament Găvojdia, în perioada evaluată: 

 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în cursul 

anului 2016 

Total ieşiri în cursul 

anului 2016 

31 Decembrie 

2016 

74 23 15 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE / PERSOANELOR CU 

HANDICAP 

4.1. SERVICIUL  DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR 

ADULTE CU HANDICAP 

 
A. Obiective propuse pentru anul 2016:  

 Evaluarea complexă a persoanelor adulte din judeţul Timiş în vederea 

încadrării/reîncadrării în grad de handicap. 
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B. Rezultate obţinute:  

 Au fost evaluate/reevaluate, în vederea încadrarii în grad de handicap, 5127 

persoane adulte cu domiciliul în judetul Timiş, din care 561 evaluări s-au realizat la 

domiciliul persoanelor cu handicap; 

 Au fost convocate în vederea reevaluării, 8 de persoane, în baza unor sesizări: 4 

persoane nu s-au prezentat la evaluare, fiind suspendate din plata drepturilor bănești, 

iar pentru 4 persoane a fost modificată încadrarea în grad de handicap într-una 

inferioară. 

 Au fost întocmite 5127 rapoarte de evaluare complexă, pentru fiecare persoană 

evaluată. 

 

Tabel evidenţă lunară cu persoanele evaluate: 

Nr. Crt. Luna Nr. Intrări Nr. Ieşiri 

1. Ianuarie 2016 327 327 

2. Februarie 2016 452 452 

3. Martie 2016 478 478 

4. Aprilie 2016 442 442 

5. Mai 2016 460 460 

6. Iunie 2016 422 422 

7. Iulie 2016 466 466 

8. August 2016 367 367 

9. Septembrie 2016 451 451 

10. Octombrie 2016 483 483 

11. Noiembrie 2016 442 442 

12. Decembrie 2016 337 337 

TOTAL 5127 5127 

 

 

4.2. SERVICIUL EVIDENŢĂ DREPTURI PERSOANE CU HANDICAP 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Promovarea accesului la serviciile necesare reabilitării şi integrării sociale, 

asigurarea măsurilor de protecţie socială corespunzătoare, precum şi luarea în 

evidenţă a persoanelor cu handicap şi asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare;  

 Informarea şi consilierea beneficiarilor Serviciului Evidență Drepturi Persoane cu 

Handicap; 

 Acordarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor 

încadrate în grad de handicap, din evidenţă; 

 Asigurarea evidenţei informatizate a diferitelor categorii de beneficiari ai Serviciului 

Evidență Drepturi Persoane cu Handicap şi a drepturilor şi facilităţilor acordate; 

 Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare cu instituţii, servicii publice şi private, autorităţi, 

ONG-uri care activează în domeniul persoanelor cu dizabilităţi. 
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B. Rezultate obţinute: 

 Dosare de persoană cu handicap, cazuri noi, luate în evidenţă - 2741, dintre care copii 

- 274, adulţi - 2359, nevăzători - 108; 

 Bilete transport gratuit interurban CFR /AUTO oferite persoanelor cu handicap sau 

aparținătorilor/reprezentanților legali -9564 

 Legitimaţii transport urban eliberate, oferite persoanelor cu handicap sau 

aparținătorilor/reprezentanților legali - 2014 

 Opţiuni-acord indemnizaţie / asistent personal sau indemnizație lunară - 1639 

 Cereri roviniete soluționate - 1107 

 Cereri restituire drepturi băneşti soluţionate - 737 

 Cereri restituire drepturi băneşti pentru persoane cu handicap decedate soluţionate - 

1.105 

 Certificate încadrare în grad de handicap prelucrate - 7306, dintre care adulţi - 5236 şi 

copii - 2070 

 Decizii de încadrare în grad de handicap adulţi prelucrate - 30 

 Adeverinţe/declaraţii şcolarizare copii cu handicap - 1356 

 Dosare transferate către alte judeţe/de la alte județe -126 

 Dosare arhivate - 4251 

 Plăţi efectuate în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016, în medie pentru 23.654 

persoane,  din care copii 1.756 și adulţi 21.898. 

 

4.3. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ADULȚI 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Evaluarea  situaţiei socio-economice a persoanei adulte cu handicap, în vederea întocmirii 

planului individual de servicii şi asistarea în centrele rezidenţiale pentru adulţi din 

structura DGASPC Timiş; 

 Transmiterea dosarelor către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Timiș, în vederea admiterii/externării/învoirii/transferării persoanelor adulte cu handicap 

în centrele rezidențiale pentru adulți din structura DGASPC Timiș;  

 Asigurarea respectării şi realizării activităţilor şi serviciilor din planul individual de 

reabilitare şi integrare socială pentru persoanele adulte cu handicap; 

 Acordarea consultanţei de specialitate persoanelor adulte aflate în dificultate/instituţii 

publice şi private; 

 Depunerea diligenţelor pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în 

nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

 Participare la lucrările Comisiei Judeţene de Incluziune Socială a Judeţului Timiş; 

 Asigurarea calității managementului în cadrul Serviciului Management de Caz Adulți. 

 

B. Rezultate obţinute:  

 Au fost elaborate 5851 planuri individuale de servicii pentru persoane adulte cu 

handicap; 

 Au fost instrumentate 267 dosare de admitere/externare/transfer/învoire pentru 

persoane adulte cu handicap în centre rezidenţiale pentru adulţi din structura 

DGASPC Timiş; 
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 Au fost instrumentate 121 de cazuri de adulţi aflaţi în dificultate, care s-au adresat 

personal, telefonic şi în scris, sau au fost referite de către alte instituţii; 

 Au fost elaborate 92 de adrese către petenţi sau către alte instituţii publice/private; 

 Au fost realizate 82 de deplasări la Centrul Educativ Buziaș, la ședințele Consiliului 

Educativ; 

 A fost întocmit şi transmis semestrial planul de acţiuni pentru anul 2016 în domeniul 

incluziunii sociale, către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 

 A fost transmisă, către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, raportarea 

semestrială a  stadiului implementării planului de acțiuni pentru anul 2016; 

 A fost asigurată participarea la diferite evenimente, întâlniri de lucru organizate de 

instituţii şi organizaţii colaboratoare. 

 

 

4. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE / PERSOANELOR CU 

HANDICAP -  CENTRE 

 

4.4. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ  LUGOJ 

 
A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Acordarea de servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/ reintegrare socială 

conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 

 Asigurarea calității managementului în cadrul centrului. 

 

B. Rezultate obţinute:  

 Au fost evaluaţi / reevaluaţi 92 de beneficiari, de către echipa multidisciplinară, şi au 

fost realizate Planurile Individuale de Intervenţie; 

 Au fost organizate, pentru beneficiarii centrului, activități de socializare și petrecere a 

timpului liber (expoziții, ieșiri în oraș, excursii de o zi, participarea la slujbele de la 

biserica din comunitate); 

 30 de beneficiari păstrează legătura cu familia, prin intermediul telefonului, vizite la 

centru, învoiri în familie; 

 Un beneficiar a fost integrat socio-profesional; 

 67 de beneficiari au participat la programe/activități de recuperare; 

 22 de beneficiari au participat la ședințe de kinetoterapie; 

 În perioada 1- 7 august 2016, a fost organizată o tabără la Chevereșu Mare, în județul 

Timiș, unde au participat 40 de beneficiari; de asemenea, în perioada 26 - 31 august 

2016, a fost organizată tabăra de vară din Serbia, la Dom Crvenog Krsta – Dealul 

Vîrșeț, unde au participat 30 beneficiari; 

 Au fost revizuite două proceduri operaționale; 

 În cadrul centrului s-au efectuat următoarele lucrări: 

- reabilitarea bisericuței din curtea centrului; 

- dalarea spațiului exterior din jurul pavilioanelor; 

- schimbarea acoperișurilor. 
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             Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

1 Ianuarie 

2016 

Total intrări 

în cursul 

anului 2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

92 1 1 92 

 

 

 

 

4.5. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ  NR.1 LUGOJ 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Acordarea de servicii sociale de găzduire, de îngrijire, recuperare, 

integrare/reintegrare socială,  conform nevoilor individuale ale fiecărui 

beneficiar al centrului; 

 Asigurarea calităţii managementului în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1  Lugoj. 

 

 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost întocmite Planuri individualizate de intervenţie pentru toţi cei 92 de 

beneficiari; 

 Toți beneficiarii centrului au fost reevaluați psiho-socio-medical, de către echipa 

multidisciplinară; 

 Au fost revizuite și întocmite noi proceduri operaţionale privind activităţile 

desfăşurate în cadrul centrului; 
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 A fost organizată o tabără la Poieni Strâmbu, jud. Timiș unde au participat 38 de 

beneficiari; 

 S-au efectuat 206 consultații de specialitate și 1124 consultații intercurente; 

 26 de beneficiari cu afecțiuni neuromotorii au participat la ședințe de 

kinetoterapie; 

 66 de beneficiari au participat la program de gimnastică pentru întreținerea și 

îmbunătățirea stării de sănătate; 

 

 2 beneficiari au fost angajați pe perioadă nedeterminată; 

 Au fost organizate activități de recreere și socializare pentru beneficiarii 

centrului    (sărbătorirea zilelor de naștere, participarea la evenimente cultural 

artistice, servicii religioase, excursii); 

 Au fost efectuate lucrări de reparaţii şi întreţinere a centrului (renovare și 

reparare placaje gresie și faianță, igienizare şi dotare bloc alimentar; înlocuirea 

jgheaburilor şi renovarea faţadei centrului, având în vedere gradul de deteriorare 

a tencuielii pereţilor, cât şi înlocuirea tâmplăriei vechi, din lemn, cu tâmplărie  

PVC cu geam termopan; au fost achiziționate o maşina de curăţat profesională 

pentru  cartofi, necesară pentru dotarea blocului alimentar, două frigidere, rafturi 

metalice pentru depozitat vesela). 

 

 

Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

91 2 1 92 
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4.6. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ  NR. 2 LUGOJ 

 

A. Obiective propuse pentru 2016:  

 Ocuparea funcțiilor vacante la nivelul centrului; 

 Preluarea prin transfer a celor 48 de beneficiari din Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia; 

 Desemnarea membrilor echipei multidisciplinare și a responsabililor de caz de la 

nivelul centrului. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost întocmite proceduri operaționale privind activitățile desfășurate în 

cadrul centrului, conform Ordinului 67/ 2015; 

 Au fost desemnaţi, prin dispoziţie, resposabilii de caz şi membrii echipei 

multidisciplinare a centrului; 

 Au fost ocupate, prin concurs, 17 posturi vacante; 

 În luna septembrie 2016, au fost preluați, prin transfer, 48 de beneficiari din 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia; 

 Toți beneficiarii centrului au fost reevaluați psiho-socio-medical, de către  

echipa multidisciplinară; 

 Au fost întocmite Planuri individualizate de intervenţie pentru toţi cei 48 de 

beneficiari; 

 Au fost realizate, de către echipa multidisciplinară, 5 sesiuni de informare 

pentru beneficiari; 

 13 beneficiari cu afecțiuni neuromotorii au participat la ședințe de kinetoterapie; 

 35 de beneficiari fără afecțiuni neuromotorii au participat la program de 

gimnastică pentru întreținerea și îmbunătățirea stării de sănătate; 

 Au fost organizate activități de recreere și socializare pentru beneficiarii 

centrului    (sărbătorirea zilelor de naștere, participarea la evenimente cultural 

artistice, servicii religioase, expoziții cu lucrările beneficiarilor etc.). 
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4.7 CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA 

 

A. Obiective propuse pentru 2016:  

 Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor; 

 Respectarea drepturilor beneficiarilor, persoane cu handicap, prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicale a beneficiarilor; 

 Încadrarea în alocaţiile stabilite conform HG. nr.23 / 2010. 

 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost reevaluaţi 172 de beneficiari; 

 Au fost revizuite Planurile Individuale de Intervenţie pentru fiecare beneficiar; 

 Au fost organizate întreceri sportive, pe terenul de fotbal sau în sala de sport din 

localitate; 

 Au fost organizate 22 de evenimente cultural-artistice; 

 Un beneficiar a fost reintegrat în familie; 

 În ultima zi de joi a fiecărei luni, s-a sărbătorit ziua de naştere pentru beneficiarii 

născuţi în luna în curs; 

 În perioada 23 iunie – 1 iulie 2016, au fost transferați 50 de beneficiari la 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam; 

 În luna septembrie 2016, au fost transferați 48 de beneficiari la Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj; 

 S-au efectuat lucrări de reparaţii şi întreţinere a centrului (igienizare bloc 

alimentar, înlocuire gresie, faianță, uși interioare, corpuri de iluminat; înlocuit 

învelitoare acoperiș, reparații interioare și amenajarea pardoselii cu podele 

laminate la pavilionul melo-terapie; înlocuire instalație electrică la gospodăria 

anexă; amenajare alei cu pavele în curtea pavilionului I). 

 

Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 
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1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

273 17 118 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ SINERSIG 
      

 

A. Obiective propuse pentru 2016:  

 Creşterea calităţii serviciilor de recuperare și reabilitare oferite beneficiarilor; 

 Asigurarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap, prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

 Reevaluarea periodică a situaţiei psiho-socio-medicală a beneficiarilor; 

 Asigurarea calității managementului în cadrul Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig. 

 

 

B. Rezultate obţinute: 

 52 de beneficiari au fost evaluați psihiatric de către medicul specialist; 

 Au fost întocmite Planurile Individuale de Intervenţie pentru fiecare beneficiar; 

 48 de beneficiari au fost trimişi pentru consult de specialitate; 

 Au fost internaţi în Spital Lugoj/Spital Timişoara 4 beneficiari; 

 Au fost acordate tratamente stomatologice pentru 28 beneficiari; 

 Au fost organizate ieșiri în comunitate pentru socializare și recreere; 

 Beneficiarii centrului au participat la activități administrativ-gospodăresti; 

 Au fost organizate 14 evenimente cultural-artistice; 
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 La fiecare sfârşit de lună, s-a sărbătorit ziua de naştere pentru beneficiarii născuţi 

în luna în curs; 

 În luna august, a fost organizată tabăra la Surduc – Centrul de Conferințe Precept 

Ministries, la care au participat toți beneficiarii centrului; 

 În luna septembrie, beneficiarii centrului au participat la tabăra organizată la 

Centrul de Agrement Chevereșu Mare, prin Direcția Județeană de Tineret și Sport 

Timiș; 

 

            Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

53 1 2 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICĂ PERIAM 

 
A. Obiective propuse pentru 2016:  

 Asigurarea serviciilor sociale de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi 

reinserţie socială,  în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor din cadrul 

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică; 

 Elaborarea  fișei de planificare și evaluare a Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Periam; 

 Planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activității angajaților, 

pentru a crește calitatea serviciilor acordate în cadrul Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Periam. 
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B. Rezultate obţinute: 

 Preluarea, prin transfer, a celor 50 de beneficiari din Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia; 

 Au fost întocmite Planurile Individuale de Intervenţie pentru fiecare beneficiar; 

 Au fost asigurate servicii de găzduire, îngrijire și reinserție socială  tuturor 

beneficiarilor în funcție de nevoile individuale; 

 Au fost asigurate servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcțională, prevăzute în 

Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire. 

             

 

 

4.10. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CIACOVA 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Acordarea serviciilor sociale, conform nevoilor individuale ale beneficiarilor 

centrului; 

 Creșterea calității managementului în cadrul centrului. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost reevaluați 110 beneficiari; 

 Au fost revizuite 110 Planuri de Intervenţie, în luna noiembrie; 

 Au fost întocmite 24 de Planuri Individuale de Intervenţie; 

 Au avut loc 600 ședințe de consiliere; 

 Au fost realizate 720 de activităţi de recuperare, menţinere a stării de sănătate a 

beneficiarilor prin kinetoterapie; 

 Au fost realizate 250 de ședințe de fizioterapie;  

 S-au organizat 150 de activități de recreere și socializare (sărbătorirea zilelor de 
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naştere, onomastice, sărbători religioase, organizarea a 10 excursii, ateliere   de 

confecționare de mici obiecte); 

 Au fost organizate 710 activităţi de ergoterapie. 

 

 

Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

104 24 18 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. CENTRUL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP SUFERINDE DE 

MALADIA  ALZHEIMER CIACOVA 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Acordarea de servicii sociale de găzduire, îngrijire, recuperare, 

integrare/reintegrare socială, conform nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar; 

 Asigurarea calităţii managementului în cadrul centrului. 
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B. Rezultate obţinute: 

 Au fost întocmite 15 evaluări, 35 de reevaluări, 35 de Planuri Individuale de 

Intervenţie cuprizând programele aferente, 570 de orare, 577 de fișe de 

monitorizare a serviciilor/activităților de recuperare/reabilitare funcțională și 

integrare/reintegrare socială; 

 Activităti de ergoterapie desfăşurate în cadrul a 884 de întâlniri; 

 Activităti de kinetoterapie desfăşurate în cadrul a 708 întâlniri; 

 Programele de integrare/reintegrare socială, recreere şi socializare s-au 

desfăşurat în cadrul a 651 de întâlniri; 

 Au fost eliberate 14 bilete de învoire; 

 

Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

50 16 21 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ VARIAŞ 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Evaluarea/reevaluarea beneficiarului din punct de vedere social, psihologic și 

medical; 

 Elaborarea Planului Individual de Intervenție (program de îngrijire, program 

de recuperare, program de integrare/reintegrare socială); 
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 Asigurarea serviciilor de cazare, hrană şi condiţiilor de igienă; 

 Asigurarea unor condiţii de îngrijire care sǎ respecte identitatea, integritatea şi 

demnitatea persoanei; 

 Desfăşurarea unor activităţi de recuperare/menţinere a stării de sănătate a 

beneficiarului; 

 Asigurarea unor activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară; 

 Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor; 

 Evaluarea gradului de mulţumire a beneficiarilor faţă de serviciile primite. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost efectuate  39 de evaluări /reevaluări;  

 A fost întocmit orarul zilnic pentru toți beneficiarii; 

 Au fost elaborate 39 de Planuri de Intervenţie (Program de îngrijire, Program 

de recuperare, Program de integrare/reintegrare socială); 

 Au fost asigurate servicii de cazare, hrana şi îngrijire pentru toți beneficiarii; 

 Au fost desfăşurate următoarele activităţi de recuperare/menţinere a stării 

beneficiarului:  

- 112 activităţi de intervenţie/asistenţă psihologică, 

- 170 activităţi de asistenţă psiho-socială de grup/cameră, 

- 235 activități de terapie ocupaţională, 

- 75 activităţi de ergoterapie; 

 Au fost desfăşurate următoarele activităţi de integrare/reintegrare familială şi 

comunitară:  

- 26 activităţi de consiliere, informare şi suport; 

- 178 activităţi de consiliere individuală; 

- 16 întâlniri de sărbătorire a zilelor de naştere; 

 Au fost efectuate 106 consultaţii medicale de către medicul instituţiei; 

 Au fost trimişi spre consult de specialitate 38 de beneficiari; 

 Au fost internaţi în spital 23 de beneficiari; 

 Pentru evaluarea gradului de mulţumire a fost aplicat, de către responsabilii 

de caz, chestionarul ,,Opinia beneficiarului”, unui număr de 32 beneficiari 

din totalul de 39; un număr de 7 beneficiari nu au răspuns, date fiind 

tulburările cognitive reduse pe care le prezintă. 

 

  Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

39 6 6 39 
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4.13. CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU 

ADULŢII FĂRĂ ADĂPOST BACOVA 
 

 

 Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi fără Adăpost a luat fiinţă prin 

Proiectul Phare 2004 "Coeziune economică şi socială", proiect care a debutat în ianuarie 2007, 

şi s-a derulat până la finele lunii iulie 2008. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza 

Protocolului de Colaborare dintre DGASPC Timiş şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, 

încheiat ca urmare a Proiectului Phare 2004. 

Capacitatea centrului este de 16 locuri, ocupate de adulţi fără adăpost (femei şi barbaţi), 

chiar şi de copiii acestora. Interesul major al centrului îl reprezintă persoana adultă fără 

adăpost, aflată în evidenţa Azilului de Noapte Pater Jordan, şi are ca scop principal reintegrarea 

socio-profesională, cu respectarea drepturilor omului.  

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Asigurarea serviciilor sociale destinate persoanelor fără adăpost din cadrul 

Centrului de Integrare Socio-Profesională pentru Adulții fără Adăpost Bacova; 

 Colaborarea cu Federația Caritas a Diecezei Timișoara și cu alte instituţii sau 

organizaţii care oferă servicii sociale pentru această categorie de persoane 

(persoane adulte fără adăpost). 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost evaluate din punct de vedere psiho-social 7 persoane adulte fără 

adăpost;  

 S-au elaborat planuri individualizate de asistenţă şi îngrijire pentru beneficiarii 

centrului; 
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 S-a reînnoit o carte de identitate provizorie pentru un beneficiar al centrului; 

 A fost  acordat sprijin tuturor beneficiarilor centrului în realizarea activității de 

autogospodărire, administrarea activității și a resurselor; 

 Toți beneficiarii au participat la activități de recreere și socializare  

(sărbătorirea zilelor de naștere, sărbători religioase, etc.). 

 

Tabel privind evidenţa beneficiarilor: 

 

1 Ianuarie 2016 Total intrări în 

cursul anului 

2016 

Total ieşiri în 

cursul anului 

2016 

31 Decembrie 

2016 

7 3 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14 . CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE A VICTIMELOR 

TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN 

FAMILIE  

 

 Prin Hotărârea nr. 28 din data de 28.02.2012 a Consiliului Judeţean Timiş, s-a 

aprobat reorganizarea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane din 

structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, 

în Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi a victimelor 

violenţei în familie, cu următoarele componente funcţionale: 

 Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, cu o 

capacitate de 30 de locuri. 

 Serviciul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în 

familie, având o capacitate de 25 de locuri. 
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              Serviciile Centrului  de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi 

victimelor violenţei în familie sunt acordate în cadrul unui parteneriat public-privat încheiat 

între Asociaţia ,,Generaţie Tânără’’(Unga-Liv) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Timiş. 

Servicii oferite: 

 Servicii sociale specializate: de suport şi protecţie împotriva agresorului/ a 

persoanei traficate 

 Găzduire 

 Îngrijire medicală 

 Asistenţă socială şi psihologică 

 Consiliere juridică 

 Mediere 

 Asistenţă educaţională 

 Consiliere vocaţională şi orientare profesională 

 Suport material 

 

 

Rezultate obtinute: 

1. Serviciul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie 

 În perioada raportată,  au fost asistate 40 de persoane victime ale violenţei în familie; 

victimele violenţei în familie (mame şi copii) au beneficiat de asistenţă rezidenţială, 

alimentaţie, suport material (îmbrăcăminte, produse de igienă corporală etc.), 

transport, asistenţă medicală, psihologică, medierea conflictului între victimă şi 

agresor. 

 Un minor a fost înscris la școală; 

 Pentru două victime minore s-au făcut demersuri necesare în vederea dobândirii 

alocaţiei de stat pentru copii. 

 

2. Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane 

 În perioada raportată, au fost asistate 46 de persoane victime ale traficului de fiinţe 

umane; 

 3 persoane au fost integrată în câmpul muncii; 

 3 minori au fost înscrişi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Păunescu 

Recaș; 

 1 minor a fost înscris la liceu. 

Victimele traficului de fiinţe umane au beneficiat de asistenţă rezidenţială, alimentaţie, suport 

material (îmbrăcăminte, produse de igienă corporală, rechizite, etc.) transport, asistenţă 

medicală, psihologică, educaţională, mediere, consiliere vocaţională, suport pentru întocmirea 

dosarului de angajare. 
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5. SERVICII DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 

ADJUNCT PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

5.1. SERVICIUL MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE SERVICII 

SOCIALE 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Monitorizarea respectării standardelor minime obligatorii în cadrul centrelor rezidenţiale 

destinate persoanelor adulte cu handicap/fără handicap aflate în subordinea DGASPC 

Timiş în vederea creşterii continue a vieţii beneficiarilor din centre; 

 Monitorizarea respectării standardelor minime obligatorii în cadrul centrelor rezidenţiale 

pentru copii, din cadrul DGASPC Timiş; 

 Monitorizarea respectării standardelor minime obligatorii şi a legislaţiei specifice în 

cadrul organizaţiilor private acreditate (OPA) cu care DGASPC Timiş are încheiate 

convenţii de colaborare din domeniul protecţiei copilului şi inserţiei socio-profesionale a 

tinerilor; 

 Sprijinirea, în vederea decontării cheltuielilor aferente serviciilor sociale acordate 

persoanelor adulte cu handicap instituţionalizate în alte judeţe, dar cu domiciliul în judeţul 

Timiş, cât şi pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidenţiale aflate în 

structura organizatorică a DGASPC Timiş, dar care au domiciliul în alte judeţe; 

 Realizarea monitorizării indicatorilor specifici de asistenţă socială; 

 Realizarea Programului de Asistenţă Tehnică a Primăriilor judeţului Timiş pentru anul 

2016 şi implementarea acestuia; 

 Implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului; 

 Asigurarea Secretariatului Tehnic din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 S-au realizat:  

- 19 vizite de  monitorizare la 23 de servicii sociale ale organizaţiilor private 

acreditate, pentru care s-au elaborat 19 rapoarte de monitorizare; 

- 4 vizite de monitorizare la 3 servicii sociale ale centrelor rezidenţiale pentru copii, 

pentru care au fost elaborate 3 rapoarte de monitorizare; 

- 7 vizite de  monitorizare la 5 centre rezidenţiale pentru adulţi, pentru care s-au 

elaborat 5 rapoarte de monitorizare; 

 S-au organizat şi desfăşurat 3 sesiuni de lucru cu primăriile din judeţ, reprezentând în 

total 9 întâlniri de lucru. La prima sesiune au participat 88 de reprezentanți ai 

primăriilor, la a doua sesiune - 82 de reprezentanți ai primăriilor, iar la a treia sesiune -  

76 de reprezentanți ai primăriilor din județ. La nivelul anului 2016, prezența participării 

la cele 3 sesiuni de lucru a fost în procent de 75%; 

 A fost organizată o întâlnire de lucru cu reprezentanţii organismelor private acreditate, 

la care au participat 15 ONG-uri, respectiv 21 de reprezentanţi; 

 Lunar, trimestrial şi anual au fost transmise în termen toate situaţiile statistice solicitate 

(fişe de monitorizare, trimestriale, anuale) către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcţia pentru Protecţia Copilului şi Direcţia 

Persoanelor cu Handicap, Ministerul Justiţiei, primăriile din judeţ, Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie - Biroul de Investigaţii Criminale. 

 În cadrul  Programului de Implementare al Sistemului de Control Managerial Intern s-au 

realizat următoarele: 
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- Lista Obiectivelor Generale ale DGASPC Timiş, reactualizată în luna iunie 

2016 – 24 obiective generale; 

- Lista Obiectivelor Specifice ale fiecărei structuri, reactualizată în luna iunie 

2016 - 178 obiective specifice; 

- Lista de activităţi ale fiecărei structuri, reactualizată în 2016 – 615 activități; 

- Indicatori de rezultat și de performanță asociați obiectivelor specifice, 

reactualizați – 615; 

- Dispoziţia privind constituirea Comisiei de dezvoltare şi implementare a 

sistemului de control managerial/ intern actualizată prin Dispoziţia nr. 

1161/15.09.2016; 

- Dispoziţia Directorului General privind constituirea Echipei de Gestionare a 

Riscurilor, reactualizată prin Dispoziţia nr. 1162/15.09.2016; 

- Fişe de post actualizate, acolo unde a fost cazul; 

- Registrul General de Riscuri al DGASPC Timiș a fost reactualizat. 

 

 

5.2. SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 

 
A. Obiectivul propus pentru anul 2016: 

Asigurarea în condiţii optime a desfăşurării activităţii de secretariat :  

 pregătirea şedinţelor Comisiei pentru Protecția Copilului pentru o desfăşurare cursivă şi 

eficientă, în conformitate cu legislaţia în vigoare,  

 funcţionarea şedinţelor Comisiei pentru Protecția Copilului pentru asigurarea suportului 

logistic necesar. 

 

B. Rezultate obţinute în perioada raportată: 

În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, s-au prezentat Comisiei pentru 

Protecţia Copilului 372 dosare cu caracter social şi s-au stabilit 377 măsuri, pe parcursul a 48 

şedinţe, conform tabelului de mai jos:  

 

 

1. Instituire plasament (pentru copii)    9 

2. Acordare plasament pentru tineri (după împlinirea vârstei de 18 ani)   79 

3. Revocare plasament     92 

4. Acordarea atestatului de asistent maternal profesionist   13 

5. Reînnoire atestat asistent maternal profesionist 181 

6. Eliberare aviz pentru luare de măsură de către alte județe, în Timiș     1 

10. Menținere plasament al copiilor     2 

 Total 377 

 

La propunerea Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul DGASPC Timiş, s-au luat 

în analiza Comisiei pentru Protecţia Copilului 2230 dosare şi s-au emis 48 de hotărâri privind 

încadrarea unor copii într-un grad de handicap care necesită protecţie specială, conţinând 2141 

anexe (certificate de încadrare în gradul de handicap mediu, accentuat sau grav) şi 89 de adrese 

de înştiinţare a încadrării în grad uşor a copiilor cu dizabilităţi. 
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5.3. SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR 

ADULTE  CU HANDICAP 

 

A. Obiective pentru anul 2016: 

 Stabilirea încadrării în grad de handicap și tip de handicap a persoanelor adulte;  

 Asigurarea demersurilor necesare transmiterii contestațiilor la certificatele de 

încadrare în grad și tip de handicap emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Timiș către Comisia Superioară București în vederea 

soluționării acestora; 

 Stabilirea/ revocarea/ înlocuirea măsurilor de protecţie pentru persoane adulte cu 

handicap. 

 

B. Rezultate obţinute: 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş desfăşoară activitate 

decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în 

domeniul promovării drepturilor acestora şi a avut următoarele rezultate: 

 Au fost încadrate în grad de handicap 5136 de persoane, pentru care s-au eliberat 

tot atâtea certificate de încadrare în grad de handicap şi programe individuale de 

reabilitare şi integrare socială; 

 Au fost respinse un număr de 633 persoane; 

 Au fost înregistrate 369 de contestaţii şi transmise, împreună cu dosarul persoanei 

în cauză, către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

 Au fost soluţionate 234 de cereri privind stabilirea/revocarea/înlocuirea unei 

măsuri protecţie socială pentru persoanele adulte cu handicap după cum urmează: 

 admiteri: 52 

 externare: 5 

 transfer : 177 

Tabel privind evidenţa lunară a dosarelor evaluate: 

Nr.crt. Luna şi anul Dosare evaluate 

1. Ianuarie 2016  268 

2. Februarie 2016  408 

3. Martie 2016  519 

4. Aprilie 2016  436 

5. Mai 2016  459 

6. Iunie 2016  410 

7. Iulie 2016  425 

8. August 2016  468 

9. Septembrie 2016  374 

10. Octombrie 2016  454 

11. Noiembrie 2016  477 

12. Decembrie 2016  438 

 Total 5136 
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6. SERVICII DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 

 

6.1.  COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN 

DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI INFORMATIZARE 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Implementarea proiectelor aflate în derulare; 

 Îmbunătăţirea structurii/conţinutului paginii web a instituţiei; administrarea 

paginii web; 

 Realizarea/reactualizarea/evaluarea Planului Anual de Management; 

 Evaluarea Planului Operaţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul judeţului Timiş. 

 

B. Rezultate obţinute: 

  Reactualizarea paginii web; 

  S-au postat pe site: 

 - declaraţiile de avere şi interese ale funcţionarilor publici şi personalului 

contractual cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei;  

-  anunţurile de interes public; 

- posturile scoase la concurs în anul 2016; 

- formularele actualizate şi condiţiile de îndeplinit pentru accesarea serviciilor 

sociale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Timiş; 

  A fost realizat şi reactualizat Planul Anual de Management 2016; 

  S-a efectuat evaluarea Planului Anual de Management pentru semestrul I, 2016; 

  S-a transmis, Instituţiei Prefectului, situaţia proiectelor finanţate din fonduri 

europene pentru   perioada ianuarie - iunie 2016;  

  S-a transmis, trimestrial, Instituţiei Prefectului, raportarea privind Stadiul 

îndeplinirii măsurilor şi acţiunilor prevăzute în Planul Judeţean de Măsuri care 

intră în competenţa DGASPC Timiş (în conformitate cu HG 1221/2011- Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

romilor); 

  A fost realizată evaluarea Planului operațional pentru implementarea Strategiei 

județene privind dezvoltarea serviciilor sociale 2014-2020. 

 

 

 

PROIECTE IMPLEMENTATE LA DGASPC TIMIŞ 

 

În vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, 

s-a continuat implementarea Proiectului - “Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Periam”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
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Obiectivul general al acestui proiect este cel de reabilitare, extindere şi dotare a unui centru 

modern, care să permită creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilităţi neuropsihice grave, în 

funcţie de posibilităţile fiecăreia, cu asistenţa necesară din partea unui personal specializat pe 

problematica persoanei cu handicap. 

 

6.2.  SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Stabilirea şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite, conform legii nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 Creșterea calității serviciilor acordate în centre, prin punerea sub interdicție a 

persoanelor fără discernământ protejate în centrele subordonate Direcției și 

desemnarea unui reprezentant legal; 

 Derularea procedurilor legale în vederea protejării minorilor cetățeni străini aflați 

pe teritoriul României, fără a fi însoțiti de un reprezentatant legal; 

 Protejarea datelor cu caracter personal; 

 Asigurarea relaţiilor de muncă în condiţii de legalitate; 

 Protejarea persoanelor victime ale violenţei domestice. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Redactarea şi susţinerea cauzelor aflate pe rolul instantelor judecătoreşti – 820 de 

dosare; 

 Vizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise de către Directorul General al 

DGASPC Timis; 

 Vizarea pentru legalitate a actelor emise de Serviciul Resurse Umane, Organizare 

și Salarizare; 

 Întocmirea şi avizarea adeverinţelor persoanelor cu handicap pentru scutire de 

dobândă la credit – 5; 

 Efectuarea cercetărilor disciplinare prealabile - 5 comisii de cercetare disciplinară;  

 Vizarea notelor justificative de alegere a procedurii de achiziţie, dispoziţii comisii 

achiziţii, contracte achiziţii; 

 Semnarea adeverinţelor care atestă calitatea de salariat;  

 Asistarea minorilor refugiaţi şi întocmirea dosarelor pentru acordarea azilului în 

România;    

 Întocmire angajamente de plată, formulare răspuns contestaţii, sesizări, consilierea 

persoanelor cu probleme sociale; 

 Vizarea pentru legalitate a deciziilor de plată a indemnizației pentru persoanele cu 

handicap, de încetare acordare a indemnizației, de plată a indemnizațiilor 

persoanelor cu handicap decedate, către moștenitori. 

 

I. Pe rolul Judecătoriei Timişoara s-au aflat următoarele cauze: 

 2  dosare având ca obiect pretenții  

 14 dosare având ca obiect recuperare prestații sociale încasate necuvenit 
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 1dosar litigii cu profesioniștii (CFR) 

 7 dosare privind înregistrările tardive ale nașterii  

 4 dosare având ca obiect solicitare azil 

 2 dosare având ca obiect contestații la executare 

 3 dosare având ca obiect obligarea părinților la program de consiliere 

 4 dosare penale 

 

II. Pe rolul Judecătoriei Lugoj s-au aflat următoarele cauze: 

 5 dosare având ca obiect recuperare debit prestații sociale acordate necuvenit 

 1 dosar recuperare sume plătite necuvenit 

 2 dosare având ca obiect obligaţia de ”a face” 

 

III. Pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare s-au aflat urmatoarele cauze: 

 3 dosare având ca obiect recuperare debit prestații sociale acordate necuvenit 

 3 dosare privind înregistrările tardive ale nașterii  

 

IV. Pe rolul Judecătoriei Făget s-au aflat următoarele cauze: 

 1 dosare având ca obiect recuperare prestații sociale acordate necuvenit 

 

V. Pe rolul Tribunalului Timiș s-au aflat următoarele cauze: 

 154 dosare  de deschidere procedura adopție 

 59 dosare de încuviințare  a adopției 

 39 dosare de încredintare în vederea adopției 

 20 dosare având ca obiect anulare act încadrare grad de handicap 

 4 dosare avand ca obiect recuperare prestații sociale încasate necuvenit 

 407 dosare pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului 

 7 dosare de ordonanță președințială 

 2 dosare având ca obiect întoarcere executare  

 8 dosare litigii de muncă 

 17 dosare pe Contecios administrativ 

 3 dosare având ca obiect solicitare azil 

 1 dosar recuperare sume platite necuvenit (litigiu muncă) 

VI. Pe rolul Curții de Apel Timișoara s-au aflat următoarele cauze: 

 14 dosare având ca obiect anulare act încadrare în grad handicap 

 10 dosare pe Contencios administrative 

  4 dosare penale 

  5 dosare având ca obiect recurs  la dosare pe Legea 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului 

  5 dosare având ca obiect apel  la dosare pe Legea 273/2004 privind regimul juridic 

al adopției 

 

VII. Pe rolul Tribunalului Cluj s-au aflat urmatoarele cauze: 

 1 dosar pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

VIII. Pe rolul Tribunalului Caraș-Severin s-au aflat urmatoarele cauze: 

  4 dosare pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
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IX. Pe rolul Tribunalului Hunedoara s-au aflat urmatoarele cauze: 

  2 dosare pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 1 dosar litigiu Curtea de Conturi (rejudecare) 

 

X. Pe rolul Tribunalului Arad s-au aflat urmatoarele cauze: 

 1 dosar pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

XI. Pe rolul Tribunalului Argeș s-au aflat urmatoarele cauze: 

 1 dosar pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

XII. Pe rolul Judecatoriei Deta s-au aflat urmatoarele cauze: 

 1 dosare avand ca obiect recuperare debit prestații sociale acordate necuvenit 

 

6.3. BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

 
A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Creşterea numărului de copii pentru care s-a încuviinţat adopţia.  

 

B. Rezultate obţinute: 

Familii/persoane: 

  Au fost depuse 113 cereri de atestare, dintre care 25 din partea asistenților maternali 

sau a familiilor de plasament și 14 cereri de reevaluare (scădere aparentă cu 4 faţă de 

anul 2015, însă în fapt este o creştere a numărului de familii intrate în evidenţă cu 11 

familii, datorită scăderii numărului de reevaluări ca urmare a intrării în vigoare a noii 

legi); 

 Au fost atestate/reatestate ca apte să adopte un copil 94 persoane/familii, dintre care 

23 sunt asistenți maternali/persoane/familii de plasament și 16 sunt reatestări (scădere 

aparentă cu 6 faţă de anul trecut, în fapt creştere pentru motivele enunţate mai sus); 

  Pentru 4 familii s-a respins eliberarea atestatului de familie aptă să adopte; 

 Au fost organizate 6 cursuri de pregătire pentru familiile care doresc să adopte un 

copil, la care au participat 113 de persoane; 

  La finalul anului 2016, în evidența biroului se afla un număr de 102 familii/persoane 

atestate (creștere cu 22 față de anul trecut); 

 

Copii: 

 Au fost primite, spre instrumentare, 139 de dosare ale copiilor al căror plan 

individualizat de protecție are ca finalitate adopția; 

 S-au instrumentat dosarele vizând încredinţarea în vederea adopţiei pentru 43 de 

copii (42 dosare pronunţate şi 1 dosar pe rol); 

 S-au instrumentat dosarele vizând încuviinţarea adopţiei pentru 73 de copii (62 

dosare pronunţate şi 111 dosare pe rol); 

 În evidența activă a Biroului Adopții și Postadopții, există un număr de 464 copii 

după cum urmează: 

 281 de copii adoptabili (50 clasificaţi pentru adopţia naţională şi 231 pentru 

adopţia internaţională) 

 21 de copii în fază de potrivire iniţială 
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 26 de copii în fază de potrivire practică 

 26 de copii în faza de încredinţare în vederea adopţiei 

 110 copii în faza de monitorizare postadopţie 

 Au fost desfășurate activităţi diversificate de informare şi promovare a adopţiei (Biroul 

Adopţii şi Postadopţii Timiş face parte din grupul de lucru constituit la nivelul 

Autorităţii Naţionale  pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru 

modificarea legislaţiei în domeniul adopţiei; au fost organizate 3 întâlniri trimestriale de 

consultare cu adoptatorii, s-a asigurat participarea la emisiuni TV, radio, reportaje, 

interviuri, Campania „Ziua Naţională a Adopţiei”, afişarea de materiale de promovare 

în locuri publice). 

 

 

6.4.   SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ŞI SALARIZARE 
 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Reorganizarea DGASPC Timiș, în conformitate cu modificările impuse de 

legislația în vigoare; 

 Asigurarea resurselor umane pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii; 

 Promovarea personalului, în condiţiile legii; 

 Gestiunea resurselor umane; 

 Gestiunea funcţiilor publice; 

 Evidenţa timpului lucrat/nelucrat al salariaţilor; 

 Acordarea drepturilor salariale pentru munca prestată; 

 Creşterea nivelului de pregătire al salariaţilor – perfecţionarea profesională; 

 Eficientizarea activităţii de resurse umane. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost întocmite documentele justificative pentru obținerea avizelor necesare, 

în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 

 Au fost organizate 60 de concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor 

vacante (cu aviz obţinut conform legii); 

 105 persoane au fost declarate admise – rezultat final; 

 Pentru 103  persoane s-au încheiat Contracte Individuale de Muncă, în urma 

concursurilor de recrutare (din 105 admiși, 2 au refuzat angajarea) 

 Pentru 35 de persoane s-au încheiat Contracte Individuale de Muncă - 

asistenții maternali profesioniști atestați; 

 Întocmirea şi transmiterea documentelor specifice evidenţei funcţiilor publice; 

 Au fost eliberate 849 de documente specifice activităţii de resurse umane, la 

cererea salariaților. 

 Promovarea personalului s-a realizat în condițiile legii; astfel, la 14 angajați li 

s-au acordat gradaţii superioare; 
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6.5. SERVICIUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ ŞI RELAŢII CU  

PUBLICUL 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii/persoane fizice şi juridice; 

 Îmbunătăţirea demersurilor de promovare a activităţilor DGASPC Timiş şi de 

informare a publicului larg privind sprijinirea şi respectarea drepturilor persoanelor; 

 Eficientizarea circuitului documentelor în cadrul DGASPC Timiş. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Mediatizarea activităţii instituţiei prin organizarea unei conferințe de presă, 

transmiterea a 14 comunicate de presă şi prin acordarea a peste 100 de interviuri; 

 Monitorizarea mass-media: au fost arhivate peste 100 de articole apărute în diferite 

publicații, respectiv au fost urmărite interviurile acordate televiziunilor și posturilor de 

radio locale; 

 Au fost organizate trei campanii de informare și promovare a drepturilor copilului: 

“Păstrează-ți copilăria!” (campanie ce a avut ca scop educația pentru sănătate a 

adolescenților din județul Timiș, prevenirea abandonului copiilor în spitale și 

maternități și prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente și minore), „Violența 

ucide!” (campanie cu rol de sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul 

abuzurilor asupra copilului şi de informare a cetăţenilor cu privire la existenţa 

Telefonului Copilului – 0256-983), respectiv o campanie de informare cu privire la 

drepturile copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate. Aceste campanii au 

presupus deplasarea în mai multe localități din județul Timiș, distribuirea de materiale 

informative și purtarea de discuții cu elevii și cadrele didactice din județ, precum și 

participarea la emisiuni radio-TV ce au avut ca scop promovarea celor două tematici; 

 Au fost organizate mai multe evenimente culturale, educative și sportive destinate 

beneficiarilor instituției, Serviciul Comunicare, Registratura și Relații cu Publicul 

având rol direct fie în organizarea evenimentelor, fie în mediatizarea lor; 

 A fost elaborată Agenda Culturală finanţată din bugetul judeţului Timiş, fiind 

propuse spre finanţare evenimente cultural-sportive; 

 În perioada raportată, au fost înregistrate 159 de scrisori şi sesizări, urmărindu-se 

soluţionarea acestora în termenul legal; 

 Pentru 20 de solicitări formulate în baza Legii 544/2001 au fost formulate 

răspunsuri, cu respectarea termenul legal; 

 Gestionarea audienţelor la conducerea instituţiei: 134 persoane au solicitat  audienţe 

la conducerea instituţiei, din care 43 la directorul general, 20 la directorul general 

adjunct protecţie socială, 65 la directorul executiv protecţia drepturilor copilului şi 6 la 

directorul executiv protecţia persoanelor adulte; Aceste persoane s-au adresat cu  

probleme: şi-au exprimat dorinţa de a lua copii plasament sau în asistenţă maternală, au 

dorit să afle informații despre procedura adopției, au solicitat informații privind 

încadrarea în grad de handicap, au solicitat internări în centrele de plasament ori în 
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centrele de îngrijire, si-au manifestat dorința de a desfășura activități de voluntariat în 

centrele aflate în structura Direcției sau au dorit să inițieze colaborări pe diverse paliere 

de activitate. 

 Gestionarea activităţii de registratură, care a constat în primirea, înregistrarea şi 

transmiterea a 96.737 de documente. Programul de management al documentelor Lotus 

Notes 8.5 a fost extins şi la celelalte servicii din cadrul DGASPC Timiş, acordându-se 

consultanţă utilizatorilor ori de câte ori a fost necesar; 

 Au fost gestionate 2.541 de dispozitii emise de directorul general al institutiei; 

 Au fost gestionate 69 de convenții/protocoale de colaborare cu organizații 

neguvernamentale; 

 A fost asigurată funcţionalitatea centralei telefonice prin comunicarea cu alte instituţii, 

persoane fizice şi a realizat convocări telefonice, note telefonice; 

 A fost gestionat borderoul de corespondenţă (simplă cu confirmare de primire, 

transmisă prin poşta militară), asigurând expedierea corespondenţei. 

 

6.6. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

  

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Realizarea activității de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar și control ale DGASPC Timiș sunt transparente și conforme cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.  

 

B. Rezultate obţinute: 

 În urma efectuării misiunilor de audit la 6 structuri ale DGASPC Timiș, au fost 

formulate 12 recomandări, în urma cărora structurile auditate au procedat la întocmirea 

planurilor de acțiune prin care au fost stabilite persoanele responsabile și termenele de 

implementare; 

 Au fost actualizate 6 proceduri operaționale ale activităților de audit; 

 S-a elaborat procedura operațională privind Numirea/revocarea auditorilor interni; 

 S-au efectuat 2 misiuni de asigurare/conformitate la: 

- Serviciul Management de Caz pentru Copii zona I, Serviciul Management de Caz 

pentru Copii zona II, Serviciul Management de Caz pentru Copii zona III și Serviciul de 

Consiliere Psihologică; 

- Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Secretariatul 

Comisiei pentru Persoane Adulte cu Handicap. 

 

 

6.7. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

Obiectivul principal al Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru 

anul 2016 a constat în asigurarea cadrului tehnic şi organizatoric în vederea îmbunătăţirii 

securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Direcţiei, precum şi în vederea prevenirii şi 

îmbunătăţirii nivelului de apărare în cazul situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, cutremure, 

explozii etc.).  
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B. Rezultate obţinute: 

 Au fost întocmite raportul privind starea de sănătate a angajaţilor D.G.A.S.P.C. Timiş şi 

raportul privind situaţia concediilor medicale pe anul 2015, raportul de activitate al 

compartimentului, lista internă cu echipamentul individual de protecție, plan de prevenire și 

protecție, tematici de instruire; 

  Au fost însoțite organele de control din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 

pe timpul controlului efectuat de acestea în cadrul  structurilor Direcţiei; 

 S-a participat şi s-au prezentat actele necesare la controalele efectuate de către Direcția de 

Sănătate Publică şi Inspectoratul Teritorial de Muncă; 

 Au fost elaborate şi reactualizate actele de autoritate specifice activităţilor de securitate şi 

sănătate în muncă și situațiilor de urgență; 

 S-a participat  la derularea diferitelor campanii de informare, pe teme diverse, derulate de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizând instructaje colective, cu participarea 

reprezentanţilor ISU “Banat” Timiş, şi distribuind afişe informative; 

 S-au făcut toate demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de Securitate la 

incendiu la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam și Centrul de 

Îngrijire și Asistență Ciacova din cadrul DGASPC Timiș, în vederea derulării activității 

acestor obiective, în condiții de siguranță, conform normelor legale în vigoare; 

 Au fost întocmite caietele de sarcini pentru încheierea contractelor de prestări servicii și 

achiziție materiale specifice activităților de SSM și SU, desfășurate în cadrul 

compartimentului; 

 Au fost efectuate instructaje introductiv-generale, consultaţii şi consultanţă pe probleme 

medicale, de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru Situații de Urgență, încheindu-se 

astfel un număr aproximativ de 1591 fişe de aptitudine; 

 Prin intermediul medicilor de întreprindere din cadrul compartimentului, s-a colaborat cu 

Centrul Medical Explomed, pentru efectuarea investigaţiilor medicale şi încheierea 

dosarelor, totodată întocmindu-se listele de investigaţii necesare pentru primirea autorizaţiei 

sanitare de funcţionare a centrelor; 

 Au fost efectuate instructajele periodice pentru conducătorii locurilor de muncă şi s-au 

organizat exerciţii practice de evacuare şi intervenţie în caz de situaţii de urgenţă, chiar cu 

participarea reprezentanţilor ISU “Banat” Timiş; 

  S-au întocmit şi depus dosarele la I.T.M.Timiş conform O.U.G.nr.96/2003 şi 

H.G.nr.537/2003 privind protecţia maternităţii – starea fiziologică de graviditate; 

 Au fost întocmite fişele individuale de instructaj privind securitatea şi sănătatea în muncă şi 

cele în domeniul situaţiilor de urgenţă tuturor celor cărora le-a fost făcut instructajul 

introductiv-general; 

 S-au întocmit documentații tehnice necesare, conform normelor legale în vigoare, în 

vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu la toate obiectivele aparținand 

DGASPC Timiș, având în vedere necesitatea reactualizării acestora în conformitate cu 

prevederile legale specifice; 

 S-au efectuat deplasări în toate centrele, pentru a împărţi documentaţia necesară activităţii 

de Sănătate și Securitate în Muncă, Prevenire și Stingerea Incendiilor şi pentru a organiza 

această activitate; 

 S-a realizat verificarea şi încărcarea anuală a stingătoarelor la nivelul întregii instituţii, 

achiziţionându-se, în acelaşi timp, şi alte materiale specifice; 

 S-a realizat verificarea şi măsurarea anuală a stării nulului împământării şi a prizelor 

electrice la nivelul întregii instituţii, precum şi a stării instalaţiilor de paratrăsnet, conform 

legislaţiei în vigoare;  

 A fost centralizat necesarul de echipament individual de protecţie; 
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 Au fost verificate toate instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor şi s-a remediat o mare 

parte din deficienţele constatate; 

 A fost continuat procesul de verificare şi actualizare a fişelor individuale de instructaj; 

 S-a urmărit curăţenia şi igiena la nivelul întregii instituţii; 

 S-a participat la controale interne privind fluxul medicamentelor şi igiena alimentaţiei în 

centre; 

 Au fost întocmite toate documentele solicitate la nivelul instituţiei, precum şi de către 

organele competente care supraveghează şi controlează activitatea specifică acestui 

compartiment; 

 S-au efectuat lucrări de ignifugare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Găvojdia și la Centrul de Plasament Găvojdia, având în vedere  expirarea perioadei de 

garanție pentru acest tip de lucrări, conform prevederilor legale. 

 

 

7. SERVICII ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 
 

7.1. SERVICIUL CONTABILITATE, FINANCIAR - BUGET  

 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

 Întocmirea situațiilor financiare trimestriale ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Timiş; 

 Executarea zilnică a controlul financiar propriu preventiv pentru toate operaţiunile 

economice de la nivelul  DGASPC Timiş; 

 Elaborarea/rectificarea propunerilor de buget anuale ale DGASPC Timiș pentru 

anul 2016, conform prevederilor legale; 

 Întocmirea zilnică a documentelor financiare pentru achitarea tuturor obligațiilor 

de plată ale  DGASPC Timiş. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost achitate obligaţiile de plată ale DGASPC Timiş cu un număr de 14.572 ordine 

de plată; 

 Au fost decontate obligaţii de plată ale DGASPC Timiş cu numerar, prin întocmirea 

unui număr de 829 documente de decont; 

 Au fost 49 de operaţiuni de încasare de numerar în caseria DGASPC Timiş; 

 S-au achitat obligațiile de plată pentru 45 obiective de investiții, în sumă totală de 

3.519.805,03 lei; 

 S-a realizat întocmirea balanţei de verificare şi a execuţiei bugetare; 

 Au fost înregistrate toate operaţiunile derulate la nivelul DGASPC Timiş; 

 S-a realizat exercitarea controlului financiar preventiv pentru operaţiunile de la nivelul 

DGASPC Timiş, fiind vizate, în cursul anului 2016, 6.568 de operațiuni supuse vizei 

de control financiar preventiv propriu; 

 S-a întocmit propunerea de Buget Anual; 

 S-au întocmit statele de plată lunare privind drepturile salariale pentru personalul din 

cadrul aparatului propriu şi din cadrul centrelor DGASPC Timiş. 
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7.2. SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI TEHNIC ŞI 

ADMINISTRATIV 

A. Obiective propuse pentru anul 2016: 

  Evaluarea stării tehnice a întregului patrimoniu; 

  Preocuparea permanentă pentru menținerea și administrarea în bună stare a 

patrimoniului; 

  Executarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere a patrimoniului imobiliar; 

  Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii/utilităţi; 

  Încheierea contractelor cu agenţii economici autorizaţi pe domenii de activitate 

(ISCIR,ANRE, Ministerul Mediului), cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

B. Rezultate obţinute: 

 În calitate de operator EMCS autorizat privind mişcarea produselor accizabile în regim 

suspensiv de accize cf. Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal, au fost aprovizionate centrele: Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova, 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, Centrul de Plasament 

Găvojdia, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig cu 

combustibilul lichid necesar producerii de agent termic şi apă caldă, parcurgându-se 

următoarele etape: 

a) Efectuarea de comenzi către furnizorul care livrează combustibilul, cf. 

contractelor încheiate, urmărirea transportului; 

b) Efectuarea online prin EMCS, cf. Cod Fiscal art.206, a stocurilor de 

combustibil, de la centrele mai sus menţionate. 

 Au fost întocmite documentaţiile tehnico - economice pentru următoarele lucrări: 

 Aparat Propriu: 

- Reparare parc auto; 

- Reparare rețele voce/date; 

- Verificare și reparare aparate de climatizare; 

- Reparații instalații termice și sanitare; 

- Reparare tehnică de calcul; 

- Reparații instalații electrice; 

- Verificări periodice centrale termice, instalații gaz și lifturi; 

- Reparații centrale termice, lifturi; 

- Reparare alei curte; 

- Reparare instalație canalizare; 

- Reparare fațadă clădire în zona Biroului Adopții și Postadopții; 

- Reparații diverse (mobilier, tâmplărie int./ext., feronerie); 

- Reparare aparate electrocasnice și motoare electrice. 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara: 
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- Reparare instalație electrică interioară la Serviciul de Recuperare; 

- Reparare instalație termică și sanitară la Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidențial; 

- Reparații acoperiș Serviciul de tip Familial TM 511, str. Herculane, Serviciul de 

tip Familial ”Micuța Dina”, str. I. Slavici . 

 Centrul de Primire în Regim de Urgență Timișoara: 

      - Reparații instalație electrică corpul A și B str. Căpitan Damșescu. 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj: 

             - Renovare interioară casa apei; 

     - Renovare biserică interior/exterior;  

                  - Reparare gard spate pavilioane 1-3; 

                   - Reparare alei limitrofe pavilioane 1, 3, 4; 

                   - Reparare acoperis pavilioane 1, 3, 4. 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj: 

- Renovare bloc alimentar; 

- Renovare fațadă clădire. 

 Centrul de Plasament Lugoj: 

- Reparare instalație electrică parter; 

- Renovări interioare parter clădire principală;   

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia: 

- Reparare acoperiș metalic, spălătorie; 

                 - Renovare bloc alimentar; 

-Reparare acoperis pavilion meloterapie; 

- Reparare alei curte; 

                 - Reparare instalație electrică gospodărie anexă; 

                 - Renovare interioară pavilion meloterapie. 

 Centrul de Plasament Găvojdia: 

- Renovare bucătărie centru și bucătării corp G, ap.3 si ap.4; 

- Reparare și vopsire confecție metalică – porți centru, balustra podeț, uși intrare corp G, 

tabla protecție termoizolație tevi; 

          - Reabilitare instalație electrică de siguranță și urgență corp A, B, G şi H; 

          - Renovare ghenă gunoi; 

          - Reparare scară interioară acces ap.10; 

          - Reparare acoperis corp A si D. 

 Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova:  

          - Reabilitare terasă; 

          - Reparare pardoseli rampe, scări și balustrade; 

          - Reparare gard parc; 

          - Reparare instalație hidranți; 

           - Renovări interioare pavilion str.T.Vladimirescu; 

          - Refacere teren parc ca urmare a unei surpări. 

 Centrul pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova: 

- Reparare feronerie geamuri; 

- Renovări interioare spații cazare camerele 15 și 16; 

 Centrul de Îngrijire și Asistență Variaș : 
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- Renovări interioare pavilion administrativ;  

- Reparare acoperiș pavilion bărbați 

 Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Recaș: 

            - Renovare băi sala polivalentă; 

            - Renovare casa apei; 

            - Igienizare interioară încăperi. 

 

 Au fost derulate lucrări de remediere avarii la instalații electrice, instalații termice și 

sanitare. 

 Toate lucrările executate au fost finalizate și recepționate, la termenele prevăzute în 

documente; 

 Prin forţe proprii, au fost efectuate lucrări diverse de întreţinere şi reparare la sediul 

central şi la locaţiile din Timişoara, în domeniul instalaţiilor electrice, instalaţiilor 

sanitare şi de amenajări interioare. 

  

 

  7.3. SERVICIUL INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI CONTRACTARE 

SERVICII SOCIALE 

 

A. Obiectivele propuse pentru 2016: 

 Asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru buna funcţionare a 

compartimentelor din subordinea DGASPC Timiş; 

 Realizarea şi urmărirea investiţiilor, conform listei de investiţii aprobate. 

 

B. Rezultate obţinute: 

 Au fost întocmite documentele specifice activităţii serviciului: program anual al  

achiziţiilor pentru anul 2016, actualizare listă investiţii în urma rectificărilor 

pentru anul 2016, lista de investiții pentru anul 2016, documente de decontare a 

lucrărilor de investiții pe anul 2016; 

 A fost implementat controlul managerial intern; 

 S-a asigurat participarea în echipa de implementare a proiectului Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam, finanțat din fonduri 

nerambursabile; 

 Au fost organizate 25 de proceduri de achiziții cu publicare pe SEAP din care: 15 

cereri de ofertă; 3 licitații deschise și 7 proceduri simplificate; 

 S-au realizat 886 achiziții directe de pe catalogul electronic SEAP; 

 S-au realizat proceduri pentru contractarea a două achiziții pe Procedura Internă; 

 Au fost încheiate 236 de contracte de furnizare produse, prestări servicii și lucrări; 

 Au fost încheiate 49 de acte adiționale de prelungire contracte, conform legii; 

 S-au întocmit actele contabile în vederea decontării contractelor de achiziție. 
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8. CONCLUZIILE  RAPORTULUI  DE  ACTIVITATE  2016 

 

 34 copii au fost reintegrați în familia naturală; 

 103 tineri au fost integrați socio-profesional; 

 A crescut numărul de familii/persoane atestate care doresc să adopte (cu 22 familii 

mai mult faţă de anul 2015); 

 S-a înregistrat o creştere în privinţa numărului de asistenţi maternali/persoane de 

plasament care doresc să adopte copiii din plasament, cifra dublându-se 

comparativ cu anul 2015; 

 S-a înregistrat o creştere în privinţa numărului de familii/persoane care doresc să 

adopte; peste 75% din familii doresc adopţia copiilor foarte mici (grupa 0-3 ani); 

 În ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor oferite copilului, se observă o 

îmbunătăţire a indicatorilor la nivelul tuturor serviciilor şi centrelor; 

 “Telefonul copilului” a înregistrat, în 2016, 783 de sesizări de abuz/neglijare, din 

care 590 au fost sesizări confirmate ca situaţii de abuz/neglijare. Numărul de 

sesizări confirmate din cele adresate „Telefonului copilului – 983” a scăzut (de la 

682 în 2015, la 590 în 2016) și s-a înregistrat o scădere a  numărului de plasamente 

în regim de urgenţă (de la 189 în 2015, la 135 în 2016); 

 Numărul copiilor părăsiţi în unităţile sanitare a crescut (de la 7 în 2015, la 19 în 

2016); 

 20 persoane au urmat cursul de formare profesională de asistent maternal 

profesionist. În urma examinării, toate persoanele au fost declarate admise; 

 Au fost reevaluaţi 1020 copii aflaţi în plasament în asistenţă maternală; 

 A fost monitorizată activitatea celor 581 de asistenţi maternali profesionişti 

angajați; 

 În urma evaluării complexe, 2230 copii au fost încadraţi într-o categorie de grad  

handicap;  

 Au fost realizate 1353 de evaluări şi consiliere psihologică pentru copii; 

 S-au realizat 661 evaluări psihologice pentru copii, în vederea încadrării în grad de 

handicap sau a orientării școlare și 469 evaluări psihologice pentru adulți; 

 S-a asigurat punerea în plată şi accesul la toate drepturile şi facilităţile legale pentru 

23.654 persoane cu handicap (copii, adulţi), aflate în baza de date a instituţiei; 

 Au fost instrumentate 121 de cazuri de adulţi aflaţi în dificultate; 

 Au fost evaluate 5.127 de persoane, în vederea  încadrării în grad de handicap; 

 Au fost asigurate servicii sociale beneficiarilor copii şi adulţi, cu respectarea şi 

încadrarea în standardul de cost, pentru 348 de copii instituţionalizaţi şi 707 adulţi 

cu handicap instituţionalizaţi, precum şi pentru 1020 de copii aflaţi în asistenţă 

maternală; 

 Au fost organizate 3 sesiuni de lucru cu asistenţii sociali de la nivelul celor 99 de 

primării din județul Timiș; 

 Au fost monitorizate 31 servicii sociale pentru copii şi adulţi; 



RAPORT DE ACTIVITATE D.G.A.S.P.C. TIMIŞ 2016 

 

 

50 

 Au fost redactate şi susţinute cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti – 820 

de dosare; 

 S-au efectuat misiuni de audit la 6 structuri ale DGASPC Timiș; 

 Au fost realizate obiectivele propuse pentru implementarea Sistemului de Control 

Managerial Intern la nivelul tuturor serviciilor; 

 S-au organizat şi finalizat 1122 achiziţii publice; 

 S-a realizat promovarea activităţii instituţiei prin transmiterea a 14 comunicate de 

presă şi prin acordarea a peste 100 de interviuri; 

 S-a finalizat 1 proiect cu finanţare externă nerambursabilă. 

 

 

9. PROBLEME/DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE 

 Deşi s-au acordat majorări salariale semnificative începând cu luna august 2016, s-a 

creat o discrepanță între nivelul de salarizare al funcționarilor publici și 

personalului contractual din cadrul Direcției; pe de altă parte, la concursurile de 

recrutare organizate, chiar dacă s-a prezentat un număr destul de ridicat de 

candidati interesaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Direcţiei, aceştia au 

dovedit, la probele de concurs, o slabă pregătire, iar unii dintre candidaţii declaraţi 

admişi au refuzat angajarea; 

 Lipsa mijloacelor de motivare a salariaţilor, ca urmare a interdicţiei acordării 

salariilor de merit, premiilor, plata orelor suplimentare; 

 Legislaţia de salarizare – rămâne în continuare foarte lacunară, contradictorie, 

discriminatorie, interpretabilă, stufoasă; 

 Standarde de personal limitative (limitează numărul de posturi), determină 

supraîncărcarea /suprasolicitarea angajaţilor existenţi; 

 Nerespectarea termenelor la întocmirea lucrărilor/realizarea sarcinilor de serviciu 

de către unii salariaţi, ceea ce afectează activitatea Direcţiei; 

 Creșterea volumului de muncă datorat modificărilor legislative; 

 Supraîncărcarea/suprasolicitarea angajaților existenți din cauza lipsei de persoanal; 

 Spaţii de lucru insuficiente pentru serviciile din aparatul propriu și pentru serviciile 

oferite în cadrul centrelor subordonate. 

 

10. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DGASPC 

 Emiterea unei legislaţii de salarizare clare, cuprinzătoare, stabilă, echitabilă și 

unitară; 

 Eliminarea discrepanțelor de natură salarială; 

 Creşterea semnificativă a drepturilor salariale; 

 Eliminarea avizelor / îngrădirilor la organizarea concursurilor, singurele cerinţe să 

fie existenţa postului vacant şi a fondurilor necesare; 
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 Alocarea unui buget corespunzător, suficient pentru angajări, promovări, formare 

profesională, publicitate anunţuri de concurs; 

 Modificarea standardelor de personal, prin adaptarea la necesarul impus de 

atribuţiile prevăzute de lege; 

 Organizarea cursurilor de formare profesională conform propunerilor din fișa de 

evaluare anuală a personalului contractual și a funcționarilor publici. 

 

11. OBIECTIVE  GENERALE  ALE ANULUI  2017 

1) Îmbunătăţirea calităţii managementului instituţiei; 

2) Evaluarea Planului Operațional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul județului Timiș (2014-2020); 

3) Accesarea de noi fonduri extrabugetare în vederea creşterii calităţii vieţii 

beneficiarilor; 

4) Elaborarea, implementarea şi evaluarea planului anual de management al 

instituţiei pe anul 2016; 

5) Elaborarea și implementarea soft-ului pentru baze de date specifice diferitelor 

servicii; 

6) Asigurarea legalităţii activităţilor desfăşurate în cadrul DGASPC Timiş; 

7) Formarea și perfecționarea profesională a personalului;  

8) Asigurarea drepturilor, facilităţilor şi indemnizaţiilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare pentru persoanele adulte cu handicap; 

9)  Acordarea serviciilor sociale, conform standardelor minime de calitate, în cadrul 

centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, în vederea creşterii 

calităţii vieţii acestor persoane; 

10)  Promovarea drepturilor şi protecţiei sociale a persoanelor adulte aflate în 

dificultate din punct de vedere social; 

11) Îmbunătăţirea relaţiei cu primăriile pentru asigurarea asistenţei tehnice, în 

domeniul asistentei sociale la nivelul comunităţilor locale; 

12) Creşterea calităţii serviciilor oferite tuturor beneficiarilor, prin îndeplinirea 

standardelor de calitate pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de servicii 

sociale; 

13) Reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială; 

14) Acordarea serviciilor sociale pentru copii, conform standardelor minime 

obligatorii stabilite de legislația în vigoare; 

15) Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către familie, prin sprijinirea 

familiilor aflate în dificultate; 

16) Restructurarea instituțiilor de tip rezidențial, prin crearea de unități de tip 

familial cu număr mai mic de beneficiari; 

17) Promovarea adopției; 

18) Realizarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi control ale DGASPC Timiş sunt transparente şi 
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conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate; 

19) Incluziunea socială a persoanelor adulte aflate în dificultate; 

20) Asigurarea continuității asistenței sociale, prin procesul de evaluare a nevoilor 

persoanelor adulte cu handicap; 

21) Promovarea accesului la serviciile necesare reabilitării şi integrării sociale, 

asigurarea măsurilor de protecţie socială corespunzătoare, precum şi luarea în 

evidenţă a persoanelor cu handicap şi asigurarea drepturilor şi facilităţilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

22) Evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap a minorilor și a persoanelor 

adulte din judeţul Timiş; 

23) Realizarea execuţiei bugetare, prin asigurarea necesarului de produse, servicii şi 

lucrări pentru buna funcţionare a activității instituţiei. 
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