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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

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 realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a 

oricăror persoane aflate în dificultate.  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş (DGASPC) are 

rolul de a aplica la nivel judeţean politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror 

persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea de a dezvolta şi diversifica serviciilor sociale 

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

socială a persoanei. 

 Conform HG 1434/2004, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Timiş îndeplineşte următoarele funcţii: 

 de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de 

asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a 

programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean; 

 de coordonare a activităţilor de asistenţă socială la nivelul judeţului;  

 de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

 de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 

responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

 de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi 

colective la nivelul judeţului;  

 de reprezentare a Consiliului Judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului. 
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2. SCOPUL STRATEGIEI 
 

Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere diversificarea şi 

dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum 

şi altor persoane, grupuri sau comunităţi, în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care 

să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia economică, starea de sănătate, nivelul 

de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor. 

Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea şi garantarea tuturor drepturilor 

omului şi copilului aşa cum sunt menţionate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul ansamblului drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. Prin implementarea ei se va asigura creşterea calităţii vieţii 

copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte 

standardele minime naţionale prevazute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod 

periodic într-un sistem competent, coerent şi unitar. 

Strategia se axează pe rolul primordial al familiei şi comunităţii locale în creşterea, îngrijirea şi 

educarea copilului, în asistenţa persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte 

persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi pe faptul că, eforturile societăţii trebuie 

îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor.  

 
 

3. PRINCIPII ŞI VALORI 

 

3.1. Principii generale ale sistemului județean de servicii sociale  

 

 Solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 

persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru 

depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale 

a acestei categorii de populaţie; 

  Subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate 

asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, 

complementar, statul; 
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 Universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

  Parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, 

instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective 

comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor 

condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

 Eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat 

în raport cu efectul proiectat;  

  Eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 

bun raport cost-beneficiu;  

 Proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, 

pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu 

de viaţă;  

 Complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea 

întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, 

comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului 

şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, 

educaţional, de sănătate, cultural etc. 

 

 

3.2. Valorile care stau la baza acordării serviciilor sociale  

 

 Respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social 

şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic 

sau economic;  

 Transparenţa potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 

administraţiei publice faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a 

beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;  
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 Nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni 

de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă 

politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o 

categorie defavorizată;  

 Egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces 

în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi 

acţiunile de protecţie socială;  

  Confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au 

dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare 

la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;  

 Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi; 

 Independenţa şi individualitatea - fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a 

comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea; persoanele au 

dreptul să-şi aleagă serviciul social care să le asigure starea de normalitate păstrându-şi 

independenţa şi individualitatea, evitând etichetarea lor ca beneficiari de asistenţă 

socială, ca fiind diferiţi de ceilalţi cetăţeni.  

 

 

4. CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI 

 

4.1. Contextul European 

  Ca instrument orientativ în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la 

nivelul Judeţului Timiş, am luat în considerare Strategia Europa 2020, care în domeniul 

social, stabileşte obiective care urmăresc: 

- reducerea  numărul persoanelor ameninţate de sărăcie cu cel puţin 20 de milioane; 

- creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă la 75% pentru populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 20 şi 64 ani; 

- reducerea sub 10% a ratei abandonului şcolar timpuriu şi creşterea la peste 40% a 

ponderii absolvenţilor de studii superioare; 
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- alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi inovare. 

Aceste obiective sunt interdependente şi se susţin reciproc. Fiecare stat membru adaptează 

strategia Europa 2020 la situaţia sa specifică, propunând ca aceste obiective ale UE să fie 

transpuse în obiective naţionale pentru ca fiecare stat membru să-şi poată urmări evoluţia. 

„Platforma Europeană pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale: un  cadru european 

pentru coeziune socială şi teritorială”- elaborată în 2010, constituie instrumentul de sprijin 

pentru obiectivele sociale ale UE şi Strategiei Europa 2020, având ca scop promovarea şi 

concentrarea acţiunilor în jurul ţintei europene de combatere a sărăciei, mobilizarea de noi 

actori şi consolidarea angajamentului politic. 

Platforma are la bază cinci domenii de acţiune: 
1. Abordarea integrată a politicilor de incluziune pentru: 

 creşterea accesului la ocupare şi asigurarea protecţiei sociale şi accesului la 

serviciile esenţiale; 

  elaborarea de politici educaţionale pentru tineri şi integrarea migranţilor. 

      2. Utilizarea mai eficientă a fondurilor UE pentru a sprijini incluziunea socială; 

      3. Promovarea inovării sociale în scopul asigurării unei expertize europene în: 

 definirea de principii comune în elaborarea, implementarea şi evaluarea 

experimentelor sociale; 

 utilizarea instrumentelor financiare existente, pentru a sprijini inovarea şi 

experimentarea socială. 

     4. Derularea de parteneriate cu societatea civilă şi sprijin pentru economia socială, prin: 

 adaptarea cadrului legal şi administrativ al UE în vederea consolidării 

potenţialului economiei sociale; 

 susţinerea sectorului economiei sociale pentru stimularea implicării societăţii 

civile, cooperarea cu parteneri sociali şi sprijinirea dezvoltării economiei sociale. 

     5. Coordonarea consolidată a politicilor la nivelul statelor membre prin asumarea ţintei de 

reducere a sărăciei care va îmbunătăţii angajamentul politic şi va responsabiliza statele membre 

în acest sens. 
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4.2. Contextul naţional 

La nivel naţional, în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul 

Judeţului Timiş, am luat în considerare ţintele valorice ale României pentru obiectivele 

Strategiei Europa 2020, în domeniul social: 

1. Rata de ocupare asumată de România trebuie să ajungă la 70% pentru grupa de vârstă 20 

– 64 ani până în anul 2020. Măsurile vizate în acest sens sunt grupate pe 4 direcţii de acţiune: 

 Creşterea calităţii serviciilor de ocupare, dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii 

de învatamânt, furnizori de servicii de ocupare şi formare; 

 Asigurarea unei interacţiuni eficiente între sistemul de asistenţă socială şi cel de 

ocupare; 

 Consolidarea competenţelor profesionale ale forţei de muncă prin stimularea 

formării profesionale continue; 

 Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor şi a 

femeilor vulnerabile social. 

2. În domeniul educaţiei, România îsi propune dezvoltare pe doi piloni: 

2.1. Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii de până la 11,3%  în 2020, prin:  

 Asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională; 

 Asigurarea calităţii şi creşterea eficacităţii sistemului naţional de învăţământ; 

 Asigurarea unui sistem de educaţie echitabil, stabil, predictibil şi sustenabil; 

 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Deschiderea şcolii spre comunitate şi mediul de afaceri şi dezvoltarea de 

parteneriate cu toţi actorii interesati. 

2.2. Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară prin: 

 Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior; 

 Finanţarea sistemului de învăţământ superior în funcţie de performanţă prin 

concentrarea resurselor şi prioritizarea investiţiilor; 

 Deschiderea universităţilor spre societate şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul 

economic şi social; 

 Creşterea gradului de participare a tinerilor din grupurile defavorizate în programe 

de pregatire de nivel universitar şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin 

programe la nivel postliceal şi universitar. 
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3. În ceea ce  priveşte promovarea incluziunii sociale şi reducerea sarăciei se vizează reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială cu 580.000 persoane până în 

anul 2020 prin următoarele măsuri: 

 Revizuirea şi implementarea programului de acordare a ajutorului social astfel încât 

să fie garantat un venit minim oricărui cetăţean; 

 Sprijinirea focalizată a familiilor celor mai sărace; 

 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate creşterii calităţii vieţii persoanelor ce aparţin 

grupurilor vulnerabile; 

 Crearea cadrului adecvat în vederea facilitării accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 

 Îmbunatăţirea accesului la servicii de sănătate a persoanelor ce aparţin grupurilor 

vulnerabile. 

De asemenea, elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Judeţului 

Timiş s-a realizat în concordanță cu legislația națională în vigoare, cu Strategia Națională privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.1113/2014 și cu proiectul Strategiei Naţionale privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi 2014-2020. 

 

4.3. Contextul judeţean  

Judeţul Timiş, situat în partea de vest a ţării, mărginit spre nord de Lunca Mureşului, 

spre est şi sud de Munţii Banatului iar spre vest de frontierele de stat cu Serbia şi Ungaria,  are o 

suprafaţă de 8697 km² (reprezentând 3,6% din suprafaţa României). Mediul urban este alcătuit 

din 2 municipii - Timişoara, Lugoj şi 8 oraşe, în ordinea mărimii lor demografice: Sânnicolau 

Mare, Jimbolia, Recaş, Buziaş, Făget, Deta, Gătaia, şi Ciacova, în timp ce mediul rural este 

alcătuit din 89 de comune cu satele aparţinătoare. 

Timişul, cel mai mare judeţ al ţării, beneficiează de un relief deosebit de variat: câmpie în 

partea vestică şi centrală, zonă deluroasă continuată cu relief montan, în partea estică. Clima este 

plăcută, temperat-continentală cu influenţe mediteraneene. 
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Date demografice 

Conform datelor Direcţiei Regionale de Statistică Timiş, după ultimul recensământ al 

populaţiei, la data de 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a judeţului Timiş era de 683.540 

persoane. Din totalul populaţiei judeţului, în mediul urban trăiesc 422.349 locuitori, respectiv 

62% iar în mediul rural trăiesc 261.191 locuitori, respectiv 38%. 

Ponderea populaţiei feminine în totalul populaţiei este de 52%, respectiv 354.364 

persoane, iar cea masculină, 48%, respectiv 329.176 persoane.  

Din punct de vedere al apartenenţei etnice, în judeţul Timiş trăiesc alături de comunităţile 

de români diferite alte comunităţi etnice, cu tradiţii culturale, lingvistice şi religioase specifice.  

Conform datelor Direcţiei Regionale de Statistică Timiş, după ultimul recensământ al 

populaţiei, la data de 20 octombrie 2011, populaţia stabilă după etnie era: 

 

 Mediul Urban Mediul Rural Total Ponderea din 
totalul populaţiei 

Români 339.627 211.209 550.836 80,58% 
Maghiari 23.333 11.962 35.295 5,16% 
Rromi 4.913 9.612 14.525 2,12% 
Sârbi 5.987 4.115 10.102 1,47% 
Germani 6.165 2.339 8.504 1,24% 
Ucrainieni 1.321 4.629 5.950 0,87% 
Bulgari 1.369 3.109 4.478 0,65% 
Alte etnii 3.504 956 4.460 0,65% 
Informaţii 
indisponibile 

36.130 13.260 49.390 7,26% 

 

 

La data de 20 octombrie 2011, structura populaţiei pe sexe si după mediul de rezidenţă şi 

grupe de vârstă era: 

  Mediul Urban Mediul Rural Total Ponderea din 
totalul populaţiei 

0-14 
ani 

Feminin 23.376 22.449 45.825 13,8% 
Masculin 24.649 23.635 48.284 

15-24 
ani 

Feminin 36.557 16.238 52.795 15,3% 
Masculin 34.195 17.759 51.954 

25-64 
ani 

Feminin 130.132 69.399 199.531 57,4% 
Masculin 120.921 72.107 193.028 

65-84 Feminin 29.177 21.894 51.071 9,8% 
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ani Masculin 18.902 14.619 33.521 
> 85 ani Feminin 3.048 2.094 5.142 0,9% 

Masculin 1.392 997 2.389 
 

Conform datelor Direcţiei Regionale de Statistică Timiş, după ultimul recensământ al 

populaţiei, din totalul populaţiei judeţului, 115.546 sunt copii cu vârsta cuprinsă înte 0-17 ani. 

Numărul copiilor reprezintă un procent de 16,9%  din totalul populaţiei. 

Distribuţia numărului de copii la nivelul judeţului Timiş: 

- în mediul urban locuiesc 63.750 copii, reprezentând un procent de 9,32% din totalul 

populaţiei, 

- în timp ce în mediul rural numărul acestora este de 51.796, reprezentând un procent 

de 7,57% din totalul populaţiei 

 

 

Numărul copiilor înscrişi în sistemul de învăţământ 

  Conform datelor furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, în anul şcolar 2011-

2012, sistemul educaţional al judeţului Timiş a fost organizat după următoarea structură: 

- În învăţământul preşcolar au fost înscrişi 21.292 copii, din care 12.003 în mediul urban şi 

9.289 în mediul rural; 

- În învăţământul primar au fost înscrişi 23.392 elevi, din care 12.906 în mediul urban şi 

10.486 în mediul rural; 

- În învăţământul gimnazial au fost înscrişi 23.369 elevi, din care 13.049 în mediul urban şi 

10.320 în mediul rural; 

- În învăţământul liceal şi postliceal au fost cuprinşi 30.449 elevi, din care 28.720 în 

mediul urban şi 1.729 în mediul rural. 

  La nivelul judeţului Timiş, numărul copiilor care au abandonat şcoala a fost de 450, iar 

numărul celor care au fost retraşi de la şcoală 282. 

  Şcoala, de multe ori nu reuşeşte să identifice şi să contracareze factorii de risc care duc la 

abandonul copiilor, la performanţele slabe în şcoală sau la retragerea acestora de la şcoală. 

Principalelor cauze reprezentate de veniturile mici, nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, lipsa 

sprijinului familiei li se adaugă şi o serie de cauze individuale, cum ar fi anumite probleme de 

sănătate, dificultăţi de învăţare, lipsa actelor de identitate. 
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Situaţia şomerilor din judeţul Timiş 

La sfârşitul lunii decembrie 2012, conform datelor comunicate de Agenţia Naţională de 

Ocupare a Forţei de Muncă, în judeţul Timiş au fost înregistraţi 6.696 şomeri, din care 3.351 

bărbaţi şi 3.345 femei. 

 În mediul urban exista un număr de 3.566 de persoane aflate în şomaj, iar în mediul rural un 

număr de 3.130 de persoane. 

 Evoluţia ratei şomajului, la nivelul judeţului Timiş, în anii 2012 şi 2013 se prezintă astfel: 

- decembrie 2012 - 2,02%  

- decembrie 2013 - 1,90%. 

 

Distribuţia numărului de şomeri pe grupe de vârstă: 
 

Grupa de vârstă Nr. şomeri Pondere 
Sub 25 ani 1226 18,31% 
25-29 ani 510 7,62% 
30-39 ani 1345 20,08% 
40-49 ani 1590 23,75% 
50-55 ani 886 13,23% 
Peste 55 ani 1139 17,01% 
Total Şomeri 6696 100% 

 
 
Situaţia şomerilor în funcţie de nivelul de şcolarizare:  
 

Nivel de instruire Nr.Şomeri Pondere 
cu nivel de instruire primar, 
gimnazial şi profesional 

3748 55,97% 

cu nivel de instruire liceal şi 
postliceal 

1889 28,21% 

cu nivel de instruire 
universitar 

1059 15,82% 

Total 6696 100% 
 
Analizând datele furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, la 31.12.2012 

numărul cel mai mare de şomeri a fost înregistrat pe grupa de vârstă sub 25 ani – 1.226 persoane, 

reprezentând 18,31% din totalul de şomeri, iar în ceea ce priveşte nivelul de şcolarizare, 

ponderea cea mai mare de 55,97% s-a înregistat la categoria şomerilor care au absolvit ciclul 

primar, gimnazial şi profesional. 
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Servicii sociale 

Sistemul județean de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale 

funcționale la nivelul județului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și 

privați, prin care autoritățile publice locale împreună cu societatea civilă intervin pentru 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor care pot 

genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau comunităților. 

  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, creează cadrul general al sistemului de asistenţă 

socială. Principiile şi valorile conturează sistemul naţional de asistenţă socială pe două 

componente majore, respectiv sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii 

sociale constituite ca măsuri unitare, complementare şi corelate/ ajustate la nevoile beneficiarilor. 

Beneficiile sociale au impact direct asupra beneficiarilor, reprezentând sume acordate lunar 

persoanelor îndreptăţite şi care vizează combaterea riscului de sărăcie (ajutorul social) sau 

susţinerea familiilor cu copii (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiilor, 

îndemnizaţia pentru creşterea copilului). 

Serviciile sociale de la nivelul județului reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 

depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, 

promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

La nivelul judeţului Timiş, principalii furnizori de servicii sociale sunt: Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, serviciile sociale de la nivelul primăriilor de 

municipiu, oraşe şi comune, biserica, organizaţii neguvernamentale respectiv asociaţii şi fundaţii. 

Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de 

reducere a excluderii sociale. 

Analiza nevoilor identificate la nivelul comunităţilor urbane şi rurale, vine în ajutorul 

procesului decizional de planificare a serviciilor sociale, iar împreună cu autorităţile locale şi 

comunitatea locală, DGASPC Timiş urmăreşte a dezvolta servicii care să se adreseze eficient 

copiilor şi familiilor acestora, tuturor persoanelor aflate în situaţii de risc/dificultate. 

O serie de disfuncţionalităţi se înregistrează în prezent, cu privire la modul de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale  la nivelul judeţului: 

- Reţeaua de servicii sociale este distribuită inegal la nivelul judeţului Timiş, existând mari 

diferenţe între mediul urban şi rural cu privire la gradul de dezvoltare a serviciilor sociale 
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publice şi private. Puţine comunităţi din zona rurală au dezvoltat servicii sociale, cu 

personal calificat în domeniul asistenţei sociale; 

- Asistenţii sociali de la nivelul autorităţilor locale, dedică cea mai mare parte a timpului de 

lucru acordării de beneficii, în detrimentul activităţii de asistenţă socială, de acompaniere 

efectivă a persoanei în vederea creşterii capacităţilor individuale/grup/familiale, de 

prevenire a separării copilului şi de menţinere a acestuia în familie. Prevenirea 

instituţionalizării este prioritară, un rol major revenind comunităţii locale din care provine 

copilul. Comunitatea locală este prima entitate în măsură să identifice şi să intervină 

imediat pentru a preveni situaţiile de risc major, precum şi să identifice resursele şi 

soluţiile pentru a evitata separarea copilului de mediul familial; 

- Serviciile publice de asistenţă socială din cadrul primăriilor sunt slab dezvoltate, în 

special în mediul rural fiind lipsite de personal de specialitate; 

- Fondurile insuficiente alocate sectorului social, nu permit crearea, dezvoltarea reţelei de 

servicii sociale primare şi implementarea unor programe care să vină în întâmpinarea 

nevoilor persoanelor defavorizate. 

La nivelul judeţului Timiş, varietatea, complexitatea şi numărul mare de probleme sociale cu 

care se confruntă familiile, persoane aflate în dificultate au ca principale cauze: 

- dificultăţi materiale; 

- lipsa locurilor de muncă; 

- familii dezorganizate; 

- încrederea scăzută în educaţie; 

- conflict intrafamilial; 

- violenţa domestică; 

- lipsa actelor de identitate. 

 

Servicii sociale publice la nivelul comunităţilor locale 

Accesul la serviciile sociale constituie un factor de creștere a calităţii vieţii diferitelor 

categorii de beneficiari. Prin măsurarea acestui indicator s-a urmărit identificarea serviciilor 

sociale înfiinţate la nivelul comunităţilor locale, care în funcţie de specificul activităţii derulate, 

răspund cel mai bine nevoilor diferitelor categorii de beneficiari din comunitatea respectivă. 
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La nivelul judeţului Timiş, în 2012, se înregistrau un număr de 52 de servicii sociale, din 

care: în mediul urban 34 servicii sociale publice şi/sau în colaborare cu ONG-uri, iar în mediul 

rural 18 servicii sociale publice şi/sau în colaborare cu ONG-uri. 

În funcţie de tipul beneficiarilor şi de nevoile identificate, serviciile sociale care ar 

trebui înfiinţate la nivelul judeţului Timiş se prezintă astfel: 

 Pentru prevenirea separării copilului de familie, este necesar a se dezvolta/înfiinţa la 

nivelul comunităţilor locale următoarele tipuri de servicii sociale:  

- Centre de zi, 

- Centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, 

- Servicii de asistenţă de tip after-school, 

- Servicii de asistenţă şi sprijin pentru copilul cu probleme psiho-sociale, 

- Cantine sociale. 

 În vederea continuării reformei în asistenţă socială privind restructurarea centrelor de 

capacitate mare pentru persoanele cu dizabilităţi din cadrul DGASPC Timiş, sunt necesare 

înfiinţarea/dezvoltarea de noi servicii: 

- centre de integrare prin terapie ocupaţională – în vederea valorificării potenţialului 

recuperativ şi al integrării, reintegrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap 

psihic; 

- centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică – pentru persoane cu handicap 

neuropsihic cu abilităţi reduse; 

- complex de locuinţe protejate pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale. 

 Pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, sunt necesare 

dezvoltarea următoarele tipuri de servicii la nivelul primăriilor: 

- servicii de îngrijire la domiciliu,  

- servicii de consiliere şi informare atât pentru persoanele cu dizabilităţi cât şi pentru 

familiile acestora,  

- centre de zi,  

- centre de recuperare şi reabilitare. 

 Se remarcă necesitatea îmbunătăţirii, diversificării şi extinderii serviciilor sociale de la 

nivel local destinate persoanelor vârstnice, în special a serviciilor oferite în centre de zi, cantine 

sociale cât şi în centre de tip rezidenţial. 
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Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii 

publici de servicii sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi de a 

planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din 

comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai bun 

raport cost/beneficiu. Nevoile beneficiarilor şi nevoile sistemului de asistenţă socială sunt 

complexe, fiind într-o dinamică permanentă, iar calitatea profesională a oamenilor care sunt 

chemaţi să răspundă acestor provocări trebuie sa fie pe măsură. Astfel, formarea profesională 

continuă este necesară în vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor în conformitate cu 

standardele de calitate în domeniu. 

 

 

5. GRUPURILE ŢINTĂ ALE STRATEGIEI 

 

Conform Legii Nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale ”grupul vulnerabil desemnează 

persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de 

trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţa de droguri sau de alcool ori 

a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială”. 

Categoriile de beneficiari, ai serviciilor sociale cărora Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Timiş se adresează, sunt:  

 Copilul şi/sau familia - în sensul Legii nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt definiţi 

termenii: 

- Copil -  “persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea 

deplină de exerciţiu, potrivit legii”; 

- Familia -  ”parinţii şi copiii acestora”; 

- Familia extinsă alcatuită din ”rudele copilului, pâna la gradul IV inclusiv”; 

- Familia substitutivă alcatuită din ”persoanele, altele decât cele care aparţin familiei 

extinse, inclusiv afinii până la gradul IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi 

îngrijirea copilului, în conditiile legii”; 

 Copiii aflaţi la risc de separare de părinţi. Din această categorie fac parte şi copiii din 

familii aflate în situaţie de criză (de ex: calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, pierderea 
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veniturilor) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti 

copii, planul de servicii va trebui să cuprindă şi măsuri imediate care să susţină familia 

până la punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat criza.  

 Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, la 

asistent maternal sau într-un serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie trebuie 

să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp posibil, o soluţie cu caracter permanent: 

reintegrarea în familie, adopţia naţională sau integrarea socio – profesională. 

 Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Pentru unii dintre aceştia, 

situaţia separării de părinţi este cu atât mai gravă cu cât sunt lăsaţi în grija unor membri ai 

familiei extinse sau a unor cunoştinţe de familie, nenominalizate ca reprezentanţi legali; 

aceşti copii nu beneficiază de un mediu familial adecvat pentru dezvoltarea lor psiho-emoţională 

normală, fapt ce conduce la scăderea încrederii în sine, scădere a rezultatelor şcolare, 

absenteism şi chiar abandon şcolar. 

 Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu diferite 

dizabilităţi, părăsiţi în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de 

pediatrie, trebuie să se întocmească procesul verbal de constatare a părăsirii în termen de 

5 zile de la primirea sesizării din partea unităţii sanitare; când starea de sănătate a 

copilului permite externarea în baza procesului verbal se stabileşte măsura plasamentului 

în regim de urgenţă. 

  Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt 

forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă persoană aflată într-o 

relaţie de răspundere, încredere sau autoritate faţă de copil, care produc vătămare acută 

sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi 

demnitatea. În această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, 

exploataţi sexual în scopuri comerciale, exploataţi pentru comitere infracţiuni, copiii 

expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii 

repatriaţi, copiii refugiaţi.  

 Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit capacitate deplină 

de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă 

studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul 



 
 

 

18 
 

excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie 

specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.  

 Copiii delincvenţi. Din această categorie fac parte atât copiii care au săvârşit o faptă 

penală, dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund 

penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, copiii care răspund penal sunt cei care 

au vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei 

care au împlinit vârsta de 16 ani, cu exepţia cazului când se dovedeşte că nu a avut 

discernământ.  

 Copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave. Din aceasta categorie fac parte 

copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi în 

învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu boli 

cronice grave (de ex.cancer).  

 Copiii străzii. Din această categorie fac parte copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă, 

împreună sau nu cu familia lor, respectiv: copiii străzii - cei care trăiesc permanent în 

stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia; copii în stradă – cei care se află 

circumstanţial în stradă şi care păstrează legături ocazionale cu familia; copii pe stradă – 

cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse 

munci, cerşit sau mici furturi; familii cu copii în stradă. 

 Alte categorii de copii/tineri vulnerabili: copiii rromi, copiii fără acte, copiii consumatori 

de droguri, copiii cu  tulburări de comportament, mame adolescente. 

 Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie - tinerii ce au beneficiat de o măsură de 

protecţie specială fie prin ocrotire din partea unui serviciu rezidenţial, fie de o formă de 

ocrotire familială, dar nu au posibilitatea revenirii în propria familie şi nu mai beneficiază 

de alte măsuri de protecţie din partea statului, fiind confruntaţi cu riscul excluderii 

sociale. 

 Persoanele cu dizabilităţi - în sensul Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) 

privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu 

dizabilităţi ”sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, 

senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu 

şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi 

incluziunii sociale.” 
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 Persoanele vârstnice, sunt acele persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani, care 

datorită veniturilor insuficiente, bolilor, a relațiilor sociale diminuate sau din alte motive, 

se află într-o situație de risc de marginalizare socială.  

 .Victimele violenţei în familie, în sensul Legii nr. 25 din 9 martie 2012 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, victimele violenţei în familie sunt membri de familie asupra cărora se 

rasfrânge ”orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de 

autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal”, savârsită de un alt membru de 

familie, ”care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, 

sexuale, emţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, 

constrângerea sau privarea arbitrară de libertate”. 

 Persoanele fără adăpost sau care locuiesc în condiţii improprii – persoanele aflate la 

limita excluziunii sociale, cărora li se oferă servicii în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii 

şi reintegrării lor în societate. 

 Persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substante toxice, 

internet, jocuri de noroc,etc. 

 Victimele traficului de persoane - ”Victima traficului de persoane reprezintă persoana 

fizică, subiect pasiv al faptelor de ameninţare, violenţă sau al altor forme de constrângere, 

răpire, fraudă, înşelaciune şi abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în 

procesul penal în calitate de parte vătămată”. 

 Persoanele private de libertate – conform legii 275/2006 sunt persoanele pentru care 

instanţa de judecată a dispus printr-o hotarâre judecătoreasca de condamnare rămasă 

definitivă, executarea unei pedepse privative de libertate. 

 

 

6. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI  TIMIŞ – Furnizor de servicii sociale 

 

În scopul asigurării unor servicii sociale complete şi complexe tuturor categoriilor de 

beneficiari, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş îndeplineşte 



 
 

 

20 
 

următoarelor atribuţii, conform HG1434/2004, privind atribuţiile şi regulamentul – cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: 

a) În domeniul protecţiei drepturilor copilului: 

- întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune 

stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

-  monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de 

protecţie specială a copilului; 

-  identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul; 

-  monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata 

acestei măsuri; 

- identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 

profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură 

formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează 

activitatea acestora; 

- acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în 

mediul său familial; 

- reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au 

stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, 

modificarea sau încetarea acestora; 

- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii 

aflaţi în evidenţa sa; 

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 

evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează 

atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

-  monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 

adoptivi; 

- sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că 

este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit. 

b) În domeniul protecţiei persoanei adulte: 

-  completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a 

nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în 
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vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare 

pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor 

prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea 

liberă a opiniei; 

-  depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

- verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a 

persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o 

instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

- asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în 

nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor 

centre specializate; 

- depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 

individualizat privind măsurile de asistenţă socială. 

 

 

Servicii existente 

A. Servicii pentru protecţia, copilului, tânărului şi familiei 

 Biroul Adopţii şi Postadopţii, 

 Serviciul Management de Caz pentru Copil – Zona I, 

 Serviciul Management de Caz pentru Copil – Zona II, 

 Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap, 

 Serviciul de Consiliere Psihologică, 

 Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului, 

 Serviciul de Prevenţie şi Intervenţie în Urgenţă, 

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Timişoara în cadrul căruia funcţionează: 

Serviciul de Primire în Regim de Urgenţă, Serviciul Maternal şi Adăpostul de zi şi 

noapte pentru Copii Străzii, 

 Centrul pentru Sprijinirea Integrării Familiale şi Profesionale a Tinerilor 

Timişoara, 
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 Centrul de Plasament Lugoj, 

 Centrul de Plasament Găvojdia, 

 Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş, 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timişoara, 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj. 

 

 

 

Situaţia copiilor aflaţi cu măsură în sistemul de protecţie specială 

 

1. Distribuţia copiilor în structuri de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Timiş: 

 

 

Denumire centru Număr de copii/An 
2010 2011 2012 2013 

Centrul de Primire în Regim de 
Urgenţă Timişoara  

48 63 48 53 

Centrul pentru Sprijinirea 
Integrării Familiale şi Profesionale 
a Tinerilor Timişoara 

37 34 32 30 

Centrul de Plasament Lugoj 81 74 69 69 
Centrul de Plasament Găvojdia 90 92 81 89 
Centrul de Plasament pentru 
Copilul cu Dizabilităţi Recaş 

83 85 85 89 

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Copii Timişoara  

50 52 55 54 

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Copii Lugoj  

40 52 51 50 

Total  429 452 421 434 
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Grafic privind situaţia copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie la data de 31 decembrie 

2013: 
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La data de 31 decembrie 2013, în sistemul de protecţie au fost protejaţi un număr de 2487 

copii/tineri, din care 434 copii/tineri protejaţi în centrele rezidenţiale ale DGASPC, 322 

copii/tineri protejaţi în centrele rezidenţiale ale OPA, 1104 copii/tineri protejaţi la asistenţi 

maternali profesionişti şi 627 copii/tineri protejaţi la rude şi alte familii sau persoane. 

 

Grafic comparativ pe ani, privind numărul de copii/tineri protejaţi în centrele de plasament ale 

DGASPC Timiş: 
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Din graficul de mai sus reiese că în perioada 2010-2013, numărul copiilor/tinerilor 

protejaţi în centrele de plasament ale DGASPC s-a menţinut relativ constant, cu excepţia 

anului 2011, când a fost înregistrată o creştere a numărului de copii cu 23 faţă de 2010. 

 

2.  Număr de copii cu măsură de protecţie specială în servicii de tip familial: 

 

Măsura de protecţie 
specială 

2010 2011 2012 2013 

Plasament la rude până la 
gr.IV 

525 516 455 431 

Plasament la alte 
familii/persoane 

246 231 191 196 

Plasament la AMP 1101 1098 1101 1104 
Tutela 63 67 0 0 
Total 1935 1912 1752 1731 

 

 

Grafic comparativ pe ani, privind numărul copiilor/tinerilor cu măsură de protecţie în servicii 

de tip familial: 
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Numărul copiilor plasaţi la rude pâna la gradul IV sau alte familii/persoane a scăzut în ultimii 

4 ani. Astfel, dacă în anul 2010 erau 771 de copii protejaţi în familii, numărul acestora a 

ajuns la 627 în anul 2013, scăderea fiind mai accentuată în cazul copiilor aflaţi în plasament 
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la rude comparativ cu cei aflaţi în plasament la alte famili/ persoane, astfel în 2013 numărul 

acestora a scăzut cu 94 copii faţă de 2010. În ceea ce priveşte numărul copiilor plasaţi la 

asistenţi maternali profesionişti a rămas relativ constant  în perioada 2010-2013. 

 

3. Număr de copii beneficiari ai serviciilor de îngrijire de zi aflate în subordinea 
DGASPC Timiş: 

 
Denumire serviciu 2010 2011 2012 2013 

Serviciul de recuperare  din cadrul Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Copii Timişoara 

118 121 136 123 

Serviciul de recuperare  din cadrul Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Copii Lugoj 

61 67 77 81 

Total 179 188 213 204 

 
 

4. Situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare din judeţul Timiş în anii 2010, 2011, 2012 
şi 2013: 
 

 

Locul unde a fost părăsit copilul Numărul copiilor părăsiţi 
2010 2011 2012 2013 

În maternităţi 15 17 4 4 
 În secţii de pediatrie 6 0 0 7 
Alte secţii de spital (Secţia Recuperare 
Nutriţională) 

16 27 37 26 

Total: 37 44 41 37 
 

Grafic privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare din judeţul Timiş: 
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Din graficul de mai sus se observă faptul că ponderea cea mai mare a copiilor părăsiţi în unităţile 

sanitare din judeţul Timiş, s-a înregistrat în anul 2011; în ceea ce priveşte categoriile de unităţi 

medicale în care au fost părăsiţi copiii, pe parcursul celor 4 ani, ponderea cea mai mare a copiilor 

părăsiţi s-a înregistrat în alte secţii de spital (SRN), datorită faptului că majoritatea cazurilor 

sesizate, au fost preluate de DGASPC ca şi cazuri cu risc de părăsire, dar şi datorită problemelor 

de sănătate ale copiilor nou născuţi. 

 

5. Număr de copii beneficiari ai serviciilor de îngrijire de zi şi de tip rezidenţial din 
subordinea OPA: 

 

În anul 2010, exista un număr de 33 organisme private acreditate care furnizau servicii 

sociale pentru copii: 

 7 servicii de îngrijire de zi pentru 221 beneficiari, 

  26 servicii de tip rezidenţial pentru 318 beneficiari. 

 

În prezent, 32 organisme private acreditate oferă atât servicii de zi cât şi servicii de tip 

rezidenţial pentru copiii defavorizaţi: 

 

Servicii de îngrijire de zi: 

Nr.
crt. 

OPA Categoria de beneficiari 
ai serviciului  

Nr. 
beneficiari 

1 Centrul Comunitar de zi pentru persoane cu 
dizabilităţi “Speranţa în Viitor” 

Copii cu dizabilităţi 41 

2 Fundaţia Umanitară Chosen- Centrul de Zi 
“Casa Olarului” 

 Copii 
abuzaţi/neglijaţi/exploataţi 

24 

3 Federaţia “Caritas a Diecezei” Timişoara 
Centrul de zi pentru copilul cu Dizabilităţi 
“Sfânta Maria” Carani 

Copii cu dizabilităţi 18 

4 Federaţia “Caritas a Diecezei” Timişoara 
Centrul de zi Nădrag 

Copii abuzaţi/neglijaţi 40 

5 Federaţia “Caritas a Diecezei” Timişoara 
Centrul de zi pentru Copiii Rromi 

Copii rromi 47 

6 Federaţia “Caritas a Diecezei” Timişoara 
Centrul de zi pentru copii “Pater Berno” 
Bacova 

Copii 
abuzaţi/neglijaţi/exploataţi 

30 

Total 200 
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Servicii de tip rezidenţial: 

Nr.
crt. 

OPA Categoria de beneficiari ai 
serviciului 

Nr. 
beneficiari 

1 Fundaţia,,Prossimo Tuo”- Casa de Copii 
Remetea Mare 

Copii abuzaţi/neglijaţi 4 

2 Federaţia Caritas a Diacezei Timişoara – 
Centrul  Rezidential ,,Cariatas”Petroasa Mare 

Copii abuzaţi/neglijaţi 22 

3 Federaţia Caritas a Diacezei Timişoara –
Centrul  Rezidential Mama-Copil Timişoara 

Copii 
abuzaţi/neglijaţi/exploataţi 

8 

4 Federaţia Caritas a Diacezei Timişoara – 
Centrul  Rezidential ,,Izvorul Vieţii” pentru 
copii cu dizabilităţi Dudeştii-Noi 

Copii cu dizabilităţi 5 

5 Fundaţia Umanitară ,,Heiner Buttenbereg” 
Casa Hansel şi Gretel -Buzias 

Copii abuzaţi/neglijaţi 19 

6 Federaţia Caritas a Diacezei  Timişoara – 
Centrul  Rezidenţial de Tip Familial 
pt.Copii,,Sf.Nicolae” nr.1 Peciu Nou 

Copii abuzaţi/neglijaţi 6 

7 Federaţia Caritas a Diacezei  Timişoara – 
Centrul  Rezidenţial de Tip Familial pt.Copii  
,,Sf.Nicolae” nr.3 Peciu Nou 

Copii abuzaţi/neglijaţi 7 

8 Federaţia Caritas a Diacezei  Timisoara – 
Centrul  Rezidential de Tip Familial pt.Copii  
,,Sf.Nicolae” nr.4 Peciu Nou 

Copii abuzaţi/neglijaţi 8 

9 Kinderzukunft 
Fundaţia,,Rudolf Walther”Filiala din 
Timisoara -Seviciul de Tip Rezidential 

Copii abuzaţi/neglijaţi 48 

10 Kinderzukunft Fundatia ,,Rudolf Walther” 
filiala din Timişoara –Serviciul pt. 
dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta 

Copii abuzaţi/neglijaţi 36 

11 Asociatia,,Mana” Casa de Fete,,Osana” Copii abuzaţi/neglijaţi 6 

12 Fundaţia ,,Misiunea Umanitara 
Internationala” Casa,,Filadelfia” 

Copii abuzaţi/neglijaţi 11 

13 Fundaţia,,Missio Link International” 
Casa Debora1 

Copii abuzaţi/neglijaţi 11 

14 Fundatia,,Missio Link International” 
Casa Debora2 

Copii abuzaţi/neglijaţi 12 

15 Fundaţia ,,M.U.T. Herz Fur Kinder” –Casa de 
Tip Familial Bulgarus 

Copii abuzaţi/neglijaţi 17 

16 Asociatia Umanitară ,,Samariteanul” Copii abuzaţi/neglijaţi 4 

17 Fundaţia Umanitară ,,Beraca” Copii abuzaţi/neglijaţi 12 

18 Fundaţia ,,Casa Speranţei” Copii abuzaţi/neglijaţi 14 
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19 Fundaţia ,,Siguranţa pentru Copii în 
România” Casa nr.1 

Copii abuzaţi/neglijaţi 7 

20 Fundaţia ,, Siguranţa pentru Copii în 
România” Casa nr.2 

Copii abuzaţi/neglijaţi 4 

21 Fundatia ,, Siguranţa pentru Copii în 
România” Casa nr.3 

Copii abuzaţi/neglijaţi 7 

22 Fundaţia Umanitară Efata –Casa de Copii 
Otniel 

Copii abuzaţi/neglijaţi 23 

23 Asociatia ,,Caritas” – Casa de Copii Lugoj Copii neglijaţi 3 

24 Serviciul de ocrotire a tinerilor 
dezinstituţionalizaţi –Centrul ,,Fraţii lui 
Onisim” 

Tineri 3 

25 Serviciul de Ingrijire de tip familial pentru 
copii- Centrul ,,Fratii lui Onisim”  

Copii abuzaţi/neglijaţi 15 

26 Fundaţia ,,Sf.Francisc” Deva –Casa de Tip 
Familial ,,Sf.Arhanghel Mihail” Jimbolia 

Copii neglijaţi 10 

Total 322 
 

6. Copii cu dizabilităţi:  

La data de 31 decembrie 2013, din totalul de 434 copii/tineri aflaţi în centrele de plasament 

de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Timiş, 193 (44,4%) sunt copii cu dizabilităţi. 

Evaluarea şi încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap se realizează în cadrul 

Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap, decizia privind încadrarea acestora 

aparţinând Comisiei pentru Protecţia Copilului. 

 

Situaţia copiilor încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap din evidenţa DGASPC 

Timiş în anii 2010, 2011, 2012, 2013: 

Grad de 
handicap 

Anul 
2010 2011 2012 2013 

gradul grav cu 
asistent personal 

1170 1134 1043 1038 

gradul grav (fără 
asistent personal) 

163 162 148 146 

gradul accentuat 642 617 545 551 
gradul mediu 646 567 516 473 
gradul uşor 322 328 139 53 
Total 2943 2808 2391 2261 
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Grafic comparativ pe ani, privind numărul copiilor încadraţi în grade de handicap: 
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Din reprezentarea grafică, reiese faptul că în perioada 2010-2013, numărul copiilor încadraţi 

într-o categorie de persoană cu handicap, este în continuă scădere. 

 

7. Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

Conform datelor raportate trimestrial de către unităţile administrative teritoriale din judeţul 

Timiş, situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate se prezintă astfel: 

Număr de familii în care 
părinţii sunt plecaţi la 
muncă în străinătate 
la sfârşitul perioadei 

raportate 

Număr 
de copii 

la 
sfârşitul 

perioadei 
raportate 

Număr de 
copii aflaţi în 

îngrijirea 
rudelor până 
la gradul IV , 
fără măsură 
de protecţie  

Număr de copii cu măsură de 
protecţie la sfârşitul perioadei 

raportate Alte 
situaţii 

(precizaţi) 
la AMP 

în centre de 
plasament 
publice sau 

private 

la rude 
până la 
gradul  

IV 

la alte 
persoan
e/familii 

- cu ambii părinţi 
plecaţi la muncă în 
străinătate 206 293 239 0 0 54 0 0 
- cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 576 788 737 6 0 25 0 0 
- cu părinte unic 
susţinător al familiei 
monoparentale plecat 
la muncă în străinătate 115 110 84 0 2 43 1 0 
Total an 2010 897 1191 1060 6 2 122 1 0 
- cu ambii părinţi 
plecaţi la muncă în 
străinătate 246 333 282 0 0 51 0 0 
- cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 679 871 833 0 0 25 0 0 
- cu părinte unic 
susţinător al familiei 156 191 148 0 1 55 0 0 
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monoparentale plecat 
la muncă în străinătate 
Total an 2011 1081 1395 1263 0 1 131 0 0 
- cu ambii părinţi 
plecaţi la muncă în 
străinătate 213 318 264 0 0 52 2 0 
- cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 590 855 829 0 0 25 1 0 
- cu părinte unic 
susţinător al familiei 
monoparentale plecat 
la muncă în străinătate 178 194 153 0 1 35 3 2 
Total an 2012 981 1367 1246 0 1 112 6 2 
- cu ambii părinţi 
plecaţi la muncă în 
străinătate 214 355 326 0 0 28 1 0 
- cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 898 1307 1280 0 0 27 0 0 
- cu părinte unic 
susţinător al familiei 
monoparentale plecat 
la muncă în străinătate 179 217 180 0 0 33 2 2 
Total an 2013 1291 1879 1786 0 0 88 3 2 
 

Conform datelor prezentate, se constată că în perioada 2010 - 2013, numărul cel mai mare de 

copii ai căror părinţi au fost plecaţi la muncă în străinătate s-a înregistrat în anul 2013 (1.879 

copii). Datorită acestei situaţii, un număr de 91 copii sau beneficiat de măsură de protecţie 

specială (plasament la rude până la gradul IV – 88 copii, plasament la alte familii/pesoane – 3 

copii) iar un număr de 1.786 copii au rămas în grija rudelor până la gradul IV. 

 

Grafic comparativ pe ani, privind numărul de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate 
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Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe sexe şi pe grupe de 

vărstă: 

Anul  

Număr de copii ai 
căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în 

străinătate 

Distribuţia pe sexe 

M F 

2010 1191 596 595 
2011 1395 696 699 
2012 1367 702 665 
2013 1879 984 895 
 

Anul  
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe 

grupe de vârstă 
<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

2010 3 21 144 313 453 257 
2011 4 24 219 321 488 339 
2012 4 20 173 284 479 407 
2013 9 35 263 393 621 558 
 
 

 

B. Servicii pentru protecţia persoanelor adulte 

 Serviciul Evidenţă Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap, 

 Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, 

 Serviciul Management de Caz Adulţi, 

 Compartiment Incluziune Socială Adulţi, 

 Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj, 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj, 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig, 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova, 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş, 

 Centrul pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova, 

 Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţii Fără Adăpost Bacova, 
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 Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane şi a 

Victimelor Violenţei în Familie Recaş. 

 

Pentru prevenirea excluziunii sociale, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu 

dizabilități şi prevenirea instituţionalizării acestora, DGASPC Timiş asigură stabilirea şi 

acordarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale: indemnizație lunară, buget 

complementar, indemnizație de însoțitor, transport interurban, scutire de la plata tarifului de 

utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei. 

 

 

Situaţia Persoanelor Adulte cu/fără Handicap asistate în Centrele Rezidenţiale din Judeţ: 

Denumire centru Număr persoane asistate 
2010 2011 2012 2013 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj 78 88 88 90 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 
Lugoj 

86 88 90 90 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Găvojdia 

307 314 319 305 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova 101 105 100 105 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş 36 36 40 41 
Centrul pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia 
Alzheimer Ciacova 

37 45 47 49 

Centrul de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţii fără 
Adăpost Bacova 

8 11 9 10 

Centrul de Asistenţă şi Protecţia a Victimelor Traficului de 
Persoane şi a Victimelor Violenţei în Familie 

0 0 117 102 

Total 653 687 810 792 
 

Centrul de Asistenţă şi Protecţia a Victimelor Traficului de Persoane şi a Victimelor Violenţei în 

Familie, s-a înfiinţat în anul 2012, în baza hotărârii nr.28/28.02.2012 a Consiliului Judeţean 

Timiş, prin reorganizarea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane 

din structura DGASPC Timiş. Serviciile centrului sunt acordate în cadrul unui parteneriat public-

privat încheiat între Asociaţia “Generaţie Tânără” (Unga – Liv) şi DGASPC Timiş. 

Deşi sunt 6 centre pentru persoane adulte cu handicap, având o capacitate totală de 655 

locuri, din care 500 locuri (ocupate la capacitate) sunt pentru persoanele cu handicap psihic / 

neuropsihic, se manifestă tot mai accentuat nevoia de protecţie şi asistenţă specializată pentru 
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persoanele cu handicap neuropsihic, datorită numărul mare de solicitări (35 persoane aflate pe 

listele de aşteptare la sfârşitul anului 2013). 

 

 

Grafic privind situaţia comparativă pe ani, cu numărul persoanelor adulte cu /fără handicap 

asistate  în centrele rezidenţiale din subordinea DGASPC Timiş: 
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Numărul persoanelor instituţionalizate în centrele de tip rezidenţial din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, a înregistrat o creştere în ultimii 4 

ani. În anul 2012, numărul persoanelor instituţionalizate a crescut cu 157 faţă de anul 2010, iar în 

anul 2013  cu 139  faţă de anul 2010. 

Din totalul persoanelor cu dizabilităţi existent la 31 decembrie 2013, de 23.952 persoane 

cu dizabilităţi, un număr de 21.930 (91,55%) sunt adulţi cu dizabilităţi.  

Evaluarea şi încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap se realizează în cadrul 

Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte, decizia privind încadrarea acestora 

aparţinând Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor cu Handicap. 

În anul 2013, un număr de 4873 adulţi au fost încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap, 

astfel:  

 gradul grav: 1493 adulţi  

 gradul accentuat: 2403 adulţi  

 gradul mediu: 790 adulţi  

  gradul uşor: 187 adulţi.  
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Grafic privind distribuţia pe grade de handicap a persoanelor adulte cu dizabilităţi din judeţul 

Timiş, în anul 2013: 
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În graficul de mai sus se poate observa că cele mai multe persoane cu dizabilităţi aflate în 

evidenţa DGASPC Timiş sunt încadrate în grad de handicap accentuat (2.403 adulţi reprezentând 

49,31% din numărul totalul de persoane adulte încadraţe într-un grad de handicap). 

 

Din totalul de 21.224 persoane adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate, 13.051 (61,49%) provin 

din mediul urban şi 8.173 (38,5%) din mediul rural. 

 

Grafic privind distribuţia persoanelor adulte cu dizabilităţi în funcţie 
de mediul de provenienţă, la 31 decembrie 2013
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7. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

Identificarea principalelor direcţii de acţiune, stabilirea obiectivelor şi a activităţilor s-a 

realizat prin consultarea serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Timiş. Strategia 

este structurată pe 3 componente corespunzătoare grupurilor ţintă şi are la bază diagnoza 

problemelor sociale realizată de către instituţia noastră: 

 

 

I. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPILULUI/ 

FAMILIEI 

 

1. Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de protecţie socială 

1.1 Creşterea gradului de acoperire a serviciilor sociale pentru copil şi familie, la nivel 

local; 

1.2 Creşterea calităţii tuturor serviciilor furnizate copiilor; 

1.3 Creşterea capacităţii beneficiarilor de accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi 

familiei;  

1.4 Întărirea capacităţii de evaluare şi monitorizare a drepturilor copilului şi a situaţiei 

sociale. 

 

2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii de 

risc 

2.1 Asigurarea unui minim de resurse pentru toţi copiii prin implementarea programelor 

naţionale antisărăcie; 

2.2 Reducerea decalajelor existente între copiii din mediul rural şi copiii din mediul 

urban;  

2.3 Implementarea unor programe de sprijin pentru copiii cu dizabilităţi în vederea 

integrării sociale a acestora; 

2.4 Reducerea decalajului de şanse pentru copiii de etnii diferite (în mod special pentru 

cei din etnia rromă); 
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2.5 Reducerea numărului de copii cu măsura de protecţie prin reintegrare în familia 

naturală sau adopţie; 

2.6 Reducerea fenomenului de “copii ai străzii” împreună cu alte organizaţii la nivel 

local; 

2.7 Integrarea socială a copiilor în conflict cu legea; 

2.8 Dezvoltarea de parteneriate locale în vederea protejării intereselor copiilor expuşi 

consumului de droguri ,exploatării sexuale şi economice; 

2.9 Dezvoltarea de servicii specifice acordate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi din 

ţară; 

2.10 Dezvoltarea şi implementarea atât în şcoli cât şi la nivel administrativ a serviciilor 

de contracepţie în vederea evitării sarcinilor nedorite, la vârste sub 18 ani; 

2.11.Reducerea abandonului şcolar şi a ratei analfabetismului; 

2.12 Dezvoltarea de servicii alternative la îngrijirea instituțională. 

 

3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de abuz asupra copilului  

3.1 Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor programe de comunicare 

în acest sens;  

3.2. Reducerea fenomenului de violenţă asupra copiilor;  

3.3 Prevenirea abandonului copiilor în maternităţi şi unităţi medicale de pediatrie. 

 

4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc  

4.1 Dezvoltarea de mecanisme care să asigure participarea copiilor la viaţa publică 

socială, în procesul de luare a deciziilor care-i privesc, în familie, şcoală, instituţii de 

ocrotire, etc. 

 

 

II. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR 

ADULTE 

 

1. Asigurarea accesului neîngrădit la resursele comunităţii pentru persoanele cu 

dizabilităţi, adaptat nevoilor lor specifice 
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1.1. Accesibilizarea mediului fizic la nivelul tuturor serviciilor sociale din cadrul 

Direcţiei; 

1.2. Accesibilizarea mediului informaţional şi communicaţional la nivelul tuturor 

serviciilor sociale din cadrul Direcţiei; 

1.3. Indrumarea/consilierea autorităţilor publice locale – servicii sociale, cu privire la 

realizarea accesibilizării mediului fizic, a mediului informaţional şi communicaţional, 

la nivel local; 

1.4. Informarea persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor lor, cu privire la drepturile şi 

obligaţiile pe care le au, conform legii. 

 

2. Asigurarea exercitării depline a drepturilor de către persoanele cu dizabilităţi, în 

vederea asigurării participării şi incluziunii sociale 

2.1. Continuarea procesului de dezinstituţionalizare/prevenire a instituţionalizării 

concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi 

integrare în comunitate; 

2.2. Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi pentru a avea acces real la toate organizaţiile, 

structurile şi serviciile din comunitate; 

2.3. Asigurarea participării persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate la activităţi 

sportive, cultural-educative şi de recreere; 

2.4. Asigurarea tuturor beneficiilor de asistenţă socială pentru toate persoanele cu 

dizabilităţi; 

2.5. Conştientizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la dreptul persoanelor cu 

dizabilităţi la viaţa independentă şi participativă în societate. 

 

3.  Asigurarea accesului neîngrădit a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa publică şi politică 

3.1. Promovarea de măsuri privind prevenirea şi combaterea discriminării şi excluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilităţi. 

 

4. Asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi pe 

piaţa liberă a muncii 
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4.1. Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în vederea găsirii şi menţinerii unui loc de 

muncă; 

4.2. Realizarea orientării/formării vocaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi; 

4.3. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice, a angajatorilor cu privire la dreptul 

la muncă a persoanelor cu dizabilităţi precum şi a nevoilor specifice. 

 

5. Promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi 

5.1. Sprijinirea dezvoltării serviciilor de asistenţă personală la nivel comunitar; 

5.2. Sprijinirea personalului implicat în activitatea de asistare personală; 

5.3 Transferarea treptată a persoanelor cu dizabilităţi din instituţiile rezidenţiale de mare 

capacitate în alte tipuri de servicii adaptate nevoilor specifice: centre rezidenţiale de 

capacitate redusă; 

5.4. Sprijinirea familiilor persoanelor cu dizabilităţi pentru a se implica în accesarea de 

către persoanele cu dizabilităţi a serviciilor specializate de sprijin, precum şi a serviciilor 

obişnuite ale comunităţii în toate domeniile vieţii. 

 

6. Creşterea calităţii, eficienţei şi sustenabilităţii serviciilor de protecţie specială 

6.1. Asigurarea implementării standardelor de calitate în centrele de asistenţă, îngrijire şi 

recuperare pentru persoanele cu handicap; 

6.2. Asigurarea formării continue a personalului care lucrează cu persoanele cu 

dizabilităţi; 

6.3. Întărirea parteneriatului public-public, public-privat în vederea diversificării şi 

creşterii calităţii serviciilor oferite către persoanele cu dizabilităţi. 

 

 

III. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE ALTOR CATEGORII 

DE PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE 

 

A. TINERI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE A COPILULUI 
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1. Integrarea socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a 

copilului 

1.1. Eficientizarea procesului de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecţie prin cresterea gradului de abilitare a tinerilor (formarea deprinderilor de 

viaţă independentă); 

 1.2. Reducerea riscului de excluziune şi marginalizare socială a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecţie. 

 

 

B. PERSOANE VÂRSTNICE 

 

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

1.1. Promovarea unei vieţi sănătoase, active, sigure, împlinite, decente şi demne; 

1.2. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială; 

1.3. Întărirea cadrului administrativ şi instituţional la nivel local; 

1.4. Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa societăţii. 

 
 

C. PERSOANE VICTIME ALE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

 

1. Prevenirea violenţei în familie în vederea diminuării fenomenului  

1.1. Creşterea eficacităţii programelor de prevenire; 

1.2. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale resurselor umane existente în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

 

2. Protecţia victimelor violenţei în familie 

2.1. Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale de 

gestionare a violenţei în familie corelate cu violenţa asupra copilului; 

2.2. Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie şi asigurarea calităţii acestora, printr-o abordare 

nediscriminatorie, în particular sensibilă la diferenţele culturale, de vârstă şi gen. 
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D. PERSOANE DE ETNIE RROMĂ 

 

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor de etnie rromă 

1.1. Prevenirea şi combaterea  discriminării cu care se confruntă copiii romi; 

1.2. Asigurarea protecţiei sociale pentru persoanele de etnie rromă aflate în difcultate; 

1.3. Implicarea activă a ONG-urilor de rromi în soluţionarea problemelor cu care se 

confruntă comunităţile de rromi prin iniţierea, promovarea şi implementarea 

proiectelor cu finanţare externă. 

 

 

E. VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

1. Dinamizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane şi încurajarea/implicarea 

societăţii civile în derularea acestora 

1.1. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a 

grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane; 

1.2. Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare. 

 

2. Protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor traficului  de persoane 

1.3. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane 

în vederea reintegrării sociale; 

1.4. Îmbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a victimelor şi de referire către 

furnizorii de servicii specializate. 

 

 

8. REZULTATE AŞTEPTATE 

 

 Reducerea numărului de copii aflaţi în situaţie de sărăcie sau excluziune socială; 

 Reducerea numărului de instituţii de protecţie tradiţionale şi realizarea unor 

parteneriate publice – private în vederea creării de ”case /locuinţe de tip familial”; 

 Reducerea nivelului de abandon şcolar; 
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 Reducerea numărului copiilor victime ale abuzurilor de orice tip; 

 Reducerea mortalităţii infantile; 

 Acces mai bun la informaţii pentru copii şi familii (contracepţie, consum de 

droguri,etc.); 

 O mai bună colaborare între autorităţile locale şi DGASPC Timiş în vederea 

eliminării discrepanţelor între serviciile sociale oferite în mediul rural şi cel urban;  

 Implicarea Consiliilor Comunitare Consultative şi a altor organizaţii existente la nivel 

local în soluţionarea problemelor sociale, în timp util; 

 Parteneriate cu toate instituţiile publice şi private din domeniul social, medical, 

educaţional, societatea civilă, Biserica, Poliţie,etc, în vederea dezvoltării unui sistem 

coerent, comprehensiv menit să sprijine persoanele aflate într-o situaţie de nevoie 

socială; 

 Crearea unei reţele de facilităţi destinate copiilor pentru activităţi recreative şi 

petrecerea timpului liber; 

 Implementarea de modele de „bune practici „ (preluate de la nivel naţional sau 

internaţional); 

 Dezvoltarea de servicii sociale specializate care să acopere toate nevoile identificate, 

distribuite echitabil la nivelul judetului Timiş; 

 Existenţa unui sistem eficient şi comprehensiv de servicii sociale la nivel judeţean 

prin care să se asigure creşterea calităţii vieţii şi incluziunea socială pentru toate 

categoriile de persoane vulnerabile; 

 Acces echitabil, nediscriminatoriu şi adaptat nevoilor persoanelor la toate serviciile 

sociale de pe raza judeţului Timiş; 

 Asigurarea unui trai decent, stimulativ socioafectiv pentru copiii şi adulţii ocrotiţi în 

centre rezidenţiale; 

 Dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanei şi 

creşterea capacităţilor de integrare/reintegrare socială; 

 Modelarea/formarea unei societăţi active, a unui mediu comunitar sigur, responsabil 

şi solidar, capabil să dezvolte măsuri de protecţie adecvate pentru persoanele 

dezavantajate; 
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 Diversificarea serviciilor sociale pentru copii/familii, persoane adulte şi repartizarea 

lor echitabilă, în funcţie de nevoile identificate pe raza judeţului Timiş; 

  Un nivel ridicat/performant al capacităţii organizaţionale pentru toţii furnizorii de 

servicii sociale, publici şi privaţi în aria de competenţă a judetului; 

 Asigurarea promovării şi respectării drepturilor tuturor categoriilor de persoane de pe 

raza judeţului Timiş, prin promovarea unui sistem de servicii de asistenţă socială 

echitabil şi proactiv. 

 

 

9. FINANŢAREA SERVICIILOR SOCIALE 
 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategie, se au în vedere mai multe surse de 

finanţare: 

 Bugetul de stat 

 Bugetul Consiliului Judetean Timiş; 

 Bugetele locale ale oraşelor şi comunelor din judeţ; 

 Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate cu care furnizorii de servicii sociale pot derula proiecte în  

parteneriat. 

 

 

10. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Implementarea acţiunilor stabilite în cadrul prezentei strategii presupune un proces de 

planificare bazat pe obiectivele şi nevoile locale, precum şi pe resursele materiale, financiare şi 

umane disponibile. De asemenea, implementarea strategiei se va realiza în concordanţă cu 

strategiile existente la nivel naţional, cu modificările legislative ulterioare şi în funcţie de 

contextul social la nivelul comunităţilor, de evoluţia nevoilor persoanelor beneficiare şi de 

numărul acestora. 
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Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei constă, în principal, în verificarea atingerii 

obiectivelor propuse. În acest sens se vor elabora intrumente de monitorizare și evaluare a 

planului operaţional, precum și a atingerii obiectivelor prevăzute în Strategie. 

Monitorizarea și evaluarea se va realiza anual de către reprezentanții Biroului Strategii, 

Programe, Proiecte şi Informatizare în domeniul Asistenței Sociale din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 
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ANEXA 

 
PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A  SERVICIILOR SOCIALE 

LA NIVELUL JUDEŢULUI TIMIŞ (2014 – 2020) 

 

I. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPILULUI/ FAMILIEI 

Obiectiv General: 1. Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de protecţie socială 

Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1. Creşterea gradului de acoperire 
a serviciilor sociale pentru copil şi 
familie, la nivel local 

Asigurarea asistenţei 
tehnice/metodologice 
autorităţilor locale de la 
nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor pentru 
dezvoltarea de servicii sociale 
eficiente,focusate pe nevoile 
sociale locale şi dezvoltarea 
de facilităţi pentru petrecearea 
timpului liber pentru 
protejarea grupurilor 
vulnerabile (ateliere de de tip 
after-school , centre de zi.etc) 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG -uri 

Număr autorităţi publice 
locale care în urma asistenţei 
metodologice acordată, 
dezvoltă servicii sociale 
 
Număr de servicii sociale 
dezvoltate 
 
Număr beneficiari ai acestor 
servicii 

1.2.Creşterea calităţii tuturor 
serviciilor furnizate copiilor 

Specilizarea continuă pentru 
persoanele care lucrează în 
serviciile sociale la nivel local 
şi judeţean 
 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 

 Număr cursuri organizate 
  

Număr persoane formate 

1.3. Creşterea capacităţii 
beneficiarilor de accesa şi utiliza 
serviciile destinate copilului şi 

Organizarea de campanii de 
informare/evenimente pentru 
a face cunoscut populaţiei 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr campanii de 
informare 
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familiei serviciile sociale la care pot 
apela 

1.4. Întărirea capacităţii de evaluare 
şi monitorizare a drepturilor 
copilului şi a situaţiei sociale 

Implicarea activă a 
comunităţii în asigurarea 
respectării drepturilor 
copilului şi încheierea de 
parteneriate între autorităţi 
publice locale şi organizaţii 
publice/private în domeniul 
protecţiei copilului 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii ce furnizează servicii 
medicale 
Instituţii de educaţie 
Biserica 
Mass- media 

Număr parteneriate încheiate 

Crearea unui mecanism 
funcţional de identificare, 
evaluare, intervenţie specifică 
şi monitorizare a copiilor 
aflaţi în situaţii de 
vulnerabilitate. 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii ce furnizează servicii 
medicale 
Instituţii de educaţie 
IPJ 

Număr cazuri instrumentate 

Obiectiv General: 2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii de risc 

Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

2.1.Asigurarea unui minim de 
resurse pentru toţi copiii prin 
implementarea programelor 
naţionale antisărăcie 

Creşterea accesului copiilor 
săraci la serviciile sociale de 
bază şi identificarea la timp a 
copiilor aflaţi în situaţii de 
risc 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
 

Număr cazuri identificate 

2.2. Reducerea decalajelor existente 
între copiii din mediul rural şi copiii 
din mediul urban 

Creşterea accesului la 
educaţie, la servicii medicale, 
psihologice, de petrecere a 
timpului libera copiilor din 
mediul rural 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 
CCC 

 Număr copii din mediul 
rural care frecventează 
şcoala şi alte participă la 
activităţi extraşcolare 

2.3. Implementarea unor programe 
de sprijin pentru copiii cu dizabilităţi 
în vederea integrării sociale a 

Susţinerea familiilor cu copii 
cu dizabilităţi în vederea 
creşterii, îngrijirii şi 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr programe de sprijin 
 
Număr copii cu dizabilităţi 
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acestora 
 

recuperării acestora în familie, 
cu respectarea planului de 
recuperare/reabilitare 

Instituţii ce furnizează servicii 
medicale 
 

care beneficiează de servicii 
specializate 

Creşterea incluziunii 
educaţionale a copilului cu 
dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

 Număr copii cu dizabilităţi 
care frecventează şcoala 
specială şi participă la 
educaţia incluzivă 

2.4.Reducerea decalajului de şanse 
pentru copiii de etnii diferite (în mod 
special pentru cei din etnia rromă) 
 

Facilitarea accesului copiilor 
de altă etnie (în special, cea 
rromă) la servicii de educaţie, 
inclusiv promovarea 
programului”a doua şansă” 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr copii rromi care 
frecventează instituţii de 
învăţământ preşcolar, primar, 
gimnazial şi preuniversitar 

Identificarea  copiilor de altă 
etnie (în special, cea rromă) 
fără acte de identitate în 
vederea întocmirii acestora şi 
a putea beneficia de toate 
drepturile şi facilităţile, 
confom legii 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 
DEP 

Număr copii rromi 
identificaţi fără acte pentru 
care s-au întocmit acte de 
identitate 

2.5.Reducerea numărului de copii cu 
măsura de protecţie prin reintegrare 
în familia naturală sau adopţie 

Dezvoltarea de 
programe/măsuri pentru 
reintegrarea în familie a 
copiilor cu măsură de 
protecţie specială 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 

Număr copii reintegraţi în 
familia naturală 

Dezvoltarea de 
programe/măsuri pentru 
adopţia  copiilor cu măsură de 
protecţie specială, pentru care 
nu există posibilitatea 
integrăii/reintegrării în familia 
naturală 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 

Număr copii pentru care s-a 
încuviinţat adopţia 

Organizarea de campanii de 
informare, conştientizare şi 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 

Număr campanii de 
informare  organizate 
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promovare a adopţiei ONG-uri 

2.6.Reducerea fenomenului de 
“copii ai străzii” împreună cu alte 
organizaţii la nivel local 

Evaluarea fenomenului 
copiilor străzii în vederea 
stabilirii dimensiunii 
fenomenului şi a cauzelor 
principale ale acestui fenomen 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
 

Diseminarea fenomenului 
copii străzii 

Organizarea de campanii de 
descurajare a cerşetoriei 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
IPJ 
Poliţia Locală 

Număr de campanii 
organizate 

Elaborarea de proceduri 
interinstituţionale pentru 
intervenţia imediată în cazul 
copiilor străzii 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
IPJ 
Poliţia Locală 

Nunăr proceduri/parteneriate 
interinstiţionale 

2.7.Integrarea socială a copiilor în 
conflict cu legea 

Specializarea personalului 
implicat în soluţionarea 
cazurilor de copii care 
săvârşesc fapte penale şi nu 
răspund penal 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
IPJ 
 

Ponderea personalului 
implicat în soluţionarea 
cazurilor de copii care 
săvârşesc fapte penale şi nu 
răspund penal care au 
participat la cursuri de 
specializare 

Realizarea unui cadru 
favorabil unei audieri optime  
a copilului aflat în conflict cu 
legea 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
IPJ 

Număr camere de audiere 

Crearea de servicii 
specializate pentru copilul 
care săvârşeşte fapte penale şi 
nu răspunde penal 
 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr servicii specializate 

2.8.Dezvoltarea de parteneriate Dezvoltarea unor reţele de DGASPC Timiş Număr de CCC 



 
 

 

48 
 

locale în vederea protejării 
intereselor copiilor expuşi 
consumului de droguri, exploatării 
sexuale şi economice 

suţinere, de tipul consiliilor 
comunitare consultative, cu 
implicarea actorilor relevanţi 
în solutionarea problemelor 
sociale, pentru copiii şi 
familiile care se confruntă cu 
situaţii de dificultate 

Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
Instituţii ce furnizează servicii 
medicale 
Secţii de poliţie 
Culte religioase 
 

înfiinţate/dezvoltate 

Derularea de intervenţii de 
prevenire în şcoală, familie şi 
comunitate prin activităţi de 
informare, educare 
conştientizare în vederea 
neînceperii consumului de 
droguri şi de alte substanţe 
nocive, precum şi în vederea 
evitării transformării 
consumului experimental şi 
ocazional în consum regulat 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
IPJ 
ONG-uri 
CPECA Timiş 

Număr campanii 

Dezvoltarea intervenţiilor de 
identificare, atragere şi 
motivare a copiilor care 
consumă droguri şi alte 
substanţe nocive în servicii 
specializate de asistenţă 
integrată, adaptate nevoilor 
acestora 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
IPJ 
ONG-uri 
 

Număr cazuri identificate 

2.9. Dezvoltarea de servicii specifice 
acordate copiilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi din ţară 
 
 
 

Identificarea tuturor copiilor 
cu ambii părinți/părintele unic 
susţinător plecați la muncă în 
străinătate 
 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
ONG-uri 

Număr cazuri identificate 

Elaborarea unei metodologii 
specifice de intervenție pentru 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 

NC 
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copiii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate și care se 
confruntă cu probleme de 
integrare socială 

Instituţii de educaţie 
ONG-uri 

Dezvoltarea unor programe 
personalizate de consiliere şi 
suport pentru copiii cu părinți 
plecaţi la muncă în străinătate 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
ONG-uri 

Număr copii cu părinți 
plecaţi la muncă în 
străinătate care au acces la 
servicii de suport 

Intensificarea şi eficientizarea 
acţiunilor de monitorizare ale 
fenomenului copiilor ai căror 
părinţi sunt migraţi temporar  
peste hotare 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 

Număr cazuri monitorizate 

2.10.Dezvoltarea şi implementarea 
atât în şcoli cât şi la nivel 
administrativ a serviciilor de 
contracepţie în vederea evitării 
sarcinilor nedorite, la vârste sub 18 
ani 

Diversificarea şi extinderea 
intervenţiilor de educaţie 
sexuală în rândul copiilor şi 
adolescenţilor, inclusiv 
educaţie pentru prevenirea 
HIV şi ITS (Infecţii cu 
transmitere sexuală) 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
ONG-uri 

Număr activităţi desfăşurate 
în diferite instituţii 

Stimularea instituţiilor şcolare 
de a oferi elevilor cursuri de 
educaţie sexuală în cadrul 
programului opţional educaţie 
pentru sănătate sau a altor 
programe sau proiecte 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
Instituţii de educaţie 
ONG-uri 

Număr instituţii de 
învăţământ ce oferă pentru 
elevi cursuri de educaţie 
sexuală 

2.11.Reducerea abandonului şcolar 
şi a ratei analfabetismului 

Încheierea de protocoale cu 
toate cele 99 de primării din 
judeţul Timiş (acolo unde nu 
exista încă) şi cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, pentru o mai 
bună comunicare la nivel 
local, în vederea reducerii 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ISJ 
Instituţii de educaţie 
 

Număr colaborări  



 
 

 

50 
 

absenteismului şi a 
abandonului şcolar 

 Conştientizarea şi sprijinirea 
autorităţilor locale în ceea ce 
priveşte prevenirea 
abandonului şcolar şi  
promovarea accesului copiilor 
la sistemul educaţional  
prin dezvoltarea de programe 
Şcoală după Şcoală, A doua 
Şansă sau Centre de zi 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ISJ 

Număr autorităţi publice 
locale sprijinite în vederea 
prevenirii abandonului şcolar 

2.12. Dezvoltarea de servicii 
alternative la îngrijirea instituțională 

Închiderea  tuturor instituțiilor 
de tip clasic și înființarea de 
case de tip familial și 
apartamente 

DGASPC Timiș Număr de case de tip 
familial/apartamente 
înființate 

Obiectiv General: 3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de abuz asupra copilului  
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

3.1.Promovarea valorilor non-
violenţei şi implementarea unor 
programe de comunicare în acest 
sens 

Organizarea de 
campanii/evenimente/acţiuni 
în vederea creşterii gradului 
de cunoaştere a legislaţiei în 
domeniu şi a măsurilor care 
pot fi luate în situaţii de 
violenţă în familie /asupra 
copilului (instituţii care pot fi 
informate , instituții care 
protejează mamele şi copiii 
aflaţi în situaţii de risc – 
ONG-uri care au astfel  de 
servicii) 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr campanii organizate 

3.2.Reducerea fenomenului de 
violenţă asupra copiilor 
 

Colaborarea cu partenerii din 
societatea civilă şi mass-
media pentru scăderea 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr colaborări  
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expunerii copiilor la violenţă 
în mediul on-line şi în mass-
media 

Mass-media 

Imbunătăţirea intervenţiilor 
specifice pentru depăşirea 
traumelor copiilor victime ale 
abuzului 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr copii incluşi în 
programe specifice de 
recuperare a traumei 

Dezvoltarea de  
programe/proiecte de „Şcoala 
Părinţilor” în parteneriat cu 
ONG-uri şi alte instituţii 
publice şi private 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr programe dezvoltate 
 
Număr participanţi la 
programe 

3.3.Prevenirea abandonului copiilor 
în maternităţi şi unităţi medicale de 
pediatrie 

Promovarea de activităţi 
specifice 
(informare/consiliere 
/acompaniere) a 
gravidelor/viitoare mame, la 
nivelul serviciilor publice de 
asistenţă socială din 
comunităţile locale în 
colaborare cu cabinetele de 
medicină de familie, pentru 
prevenirea abandonului 
copiilor 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii ce furnizează servicii 
medicale specifice 
 

Număr gravide 
consiliate/informate în 
vederea menţinerii copilului 
în familia naturală 

Obiectiv General: 4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 
4.1. Dezvoltarea de mecanisme care 
să asigure participarea copiilor la 
viaţa publică socială, în procesul de 
luare a deciziilor care-i privesc, în 
familie, şcoală, instituţii de ocrotire, 
etc. 

 

Organizarea de 
campanii/evenimente de 
informare, în colaborare cu 
serviciile publice de asistenţă 
socială locale, ONG-urile, 
instituţiile de învăţământ, 
pentru asigurarea accesului la 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr campanii de 
informare organizate 
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informaţii pentru toţi copiii 
(inclusiv în mediul rural) 
Constituirea/activarea 
Consiliilor Copiilor în şcoli, 
centre de plasament 

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr Consilii constituite şi 
operaţionale 

Promovarea şi organizarea de 
activităţi specifice care 
vizează încurajarea copilului 
de a-şi exprima liber opiniile 
şi de a fi ascultat  

DGASPC Timiş 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr activităţi specifice 
organizate 

 

 

 

II. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR ADULTE 

Obiectiv General: 1.Asigurarea accesului neîngrădit la resursele comunităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, adaptat 
nevoilor lor specifice 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1. Accesibilizarea mediului fizic la 
nivelul tuturor serviciilor sociale din 
cadrul Direcţiei 

Evaluarea accesibilităţilor la 
nivelul tuturor clădirilor 
DGASPC Timiş, pentru 
asigurarea accesului 
neîngrădit al persoanelor cu 
dizabilităţi la serviciile 
sociale ale DGASPC 
 

DGASPC Timiş  Număr evaluări realizate 
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Realizarea de lucrări de 
construcţie/de adaptare  a 
clădirilor, conform 
prevederilor legale în 
domeniu în vederea 
accesibilizării mediului fizic 
la nivelul serviciilor sociale 
din cadrul Direcţiei 

DGASPC Timiş Număr lucrări realizate 

1.2. Accesibilizarea mediului 
informaţional şi comunicaţional la 
nivelul tuturor serviciilor sociale din 
cadrul Direcţiei 

Formarea de interpreţi în 
limbajul mimico-gestual la 
nivelul serviciilor sociale din 
cadrul DGASPC Timiş, prin 
participarea specialiştilor la 
cursuri de perfecţionare  

DGASPC Timiş Număr cursuri organizate 
 
Număr persoane formate 

1.3. Indrumarea/consilierea 
autorităţilor publice locale – servicii 
sociale, cu privire la realizarea 
accesibilizării mediului fizic şi a 
mediului informaţional şi 
comunicaţional, la nivel local 
 

Realizarea de întâlniri 
periodice cu reprezentanţii 
Autorităţilor Publice Locale 
şi ai ONG-urilor care 
activează în domeniul 
persoanelor cu dizabilităţi, în 
vederea îndrumării şi 
implicării actorilor relevanţi 
în ceea ce priveşte 
accesibilizarea mediului fizic, 
informaţional şi 
comunicaţional la nivel local, 
pentru persoanele cu 
dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr întâlniri organizate 
 
Număr clădiri accesabilizate 

1.4.Informarea persoanelor cu 
dizabilităţi, a familiilor lor, cu privire 
la drepturile şi obligaţiile pe care le 
au, conform legii 

Desfăşurarea unor acţiuni de 
informare şi consiliere a 
persoanelor cu dizabilităţi şi a 
familiilor lor şi în alte 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr acţiuni de 
informare/consiliere  
 
Număr localităţi în care se 
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 localităţi din judeţ, decât 
Timişoara 

realizează acţiuni de 
informare/ consiliere 

Editare/ distribuirea pliante, 
materiale informative cu 
privire la drepturile şi 
obligaţiile peroanelor cu 
dizabilităţi  

DGASPC Timiş 
ONG-uri 

Număr pliante 
editate/distribuite 

Obiectiv General: 2. Asigurarea exercitării depline a drepturilor de către persoanele cu dizabilităţi, în vederea participării şi 
incluziunii sociale 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

2.1.Continuarea procesului de 
dezinstituţionalizare/prevenire a 
instituţionalizării concomitent cu 
dezvoltarea serviciilor alternative de 
sprijin pentru viaţa independentă şi 
integrare în comunitate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea situaţiilor de risc 
în care se află persoanele cu 
dizabilităţi, situaţii ce se pot 
conduce la instituţionalizarea 
acestora 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr persoane cu 
dizabilităţi identificate, aflate 
în risc de instituţionalizare 

Acordarea de servicii de 
îndrumare, sprijin, consiliere, 
evaluare şi educaţie pentru 
sănătate atât pentru 
persoanele cu dizabilităţi cât 
şi pentru familile acestora 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr de beneficiari ai 
serviciilor de îndrumare, 
sprijin, consiliere, evaluare şi 
educaţie pentru sănătate 

Dezvoltarea serviciilor de 
asistenţă personală şi 
facilitarea accesului 
persoanei cu dizabilităţi la 
aceste servicii 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr de asistenţi personali  

Dezvoltarea de servicii 
sociale comunitare destinate 
prevenirii instituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi 
(servicii de zi) 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr centre funcţionale 
 
Număr beneficiari ai 
serviciilor de zi dezvoltate la 
nivel local 
 
Număr parteneriate 
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 Dezvoltarea de programe 
privind formarea 
deprinderilor/abilităţilor 
persoanelor cu dizabilităţi din 
centrele rezidenţiale; 
pregătirea lor şi a familiei 
pentru a putea duce o viaţă 
cât mai autonomă în 
comunitate 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr persoane 
dezinstituţionalizate/ 
autonome 

2.2.Sprijinirea persoanelor cu 
dizabilităţi pentru a avea acces real 
la toate organizaţiile, structurile şi 
serviciile din comunitate 

Identificarea serviciilor 
sociale publice şi private 
existente la nivelul 
comunităţilor locale şi a celor 
inexistente în vederea 
dezvoltării de noi servicii 
adaptate persoanelor cu 
dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr servicii sociale 
publice şi private existente 
 
 

Asigurarea 
consilierii/informării 
persoanelor cu dizabilităţi 
identificate cu privire la 
serviciile sociale publice sau 
private oferite în comunitate 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr informări/consilieri 

2.3.Asigurarea participării 
persoanelor cu dizabilităţi 
instituţionalizate la activităţi 
sportive, cultural-educative şi de 
recreere 

Desfăşurarea de activităţi de 
socializare şi petrecere a 
timpului liber pentru 
beneficiarii serviciilor de tip 
rezidenţial 

DGASPC Timiş - Centre 
Rezidenţiale 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr beneficiari participanţi 
la activităţi organizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 

2.4.Asigurarea tuturor beneficiilor de 
asistenţă socială pentru toate 
persoanele cu dizabilităţi 
 
 

Formarea şi perfecţionarea 
personalului de specialitate 
care lucrează în domeniu 

DGASPC Timiş  Număr persoane care 
participă la cursuri de formare 

Asigurarea şi actualizarea 
permanentă a bazei de date 

DGASPC Timiş Baza de date actualizată la zi 
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 referitoare la persoanele cu 
dizabilităţi 
Asigurarea plăţii prestaţiilor 
sociale, altor drepturi şi 
facilităţi cuvenite persoanelor 
cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş  Plata la zi a tuturor 
beneficiarilor 

Constituirea registrului 
electronic propriu judeţean de 
evidenţă a persoanelor cu 
handicap şi plăţilor efectuate 
către acestea 

DGASPC Timiş Registrul electronic judeţean 

2.5.Conştientizarea şi sensibilizarea 
comunităţii cu privire la dreptul 
persoanelor cu dizabilităţi la viaţa 
independentă şi participativă în 
societate 

 

Organizarea de companii de 
informare, mediatizare la 
nivelul comunităţilor locale, 
cu privire la la drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, 
pentru valorizarea rolului 
persoanei cu dizabilităţi în 
familie şi societate 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr campanii de informare 
realizate 

Obiectiv General: 3. Asigurarea accesului neîngrădit a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa publică şi politică 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 
3.1.Promovarea de măsuri privind 
prevenirea şi combaterea 
discriminării şi excluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi. 

Desfăşurarea de campanii de 
conştientizare şi sau 
sensibilizare a opiniei publice 
inclusiv pentru a combate 
stereotipiile şi prejudecăţile 
existente despre persoanele 
cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr campanii desfăşurate 

Obiectiv General: 4. Asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi pe piaţa liberă a 
muncii 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 
4.1. Sprijinirea persoanelor cu Identificarea persoanelor cu DGASPC Timiş  Număr persoane cu 
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dizabilităţi în vederea găsirii şi 
menţinerii unui loc de muncă 
 
 
 
 
 
 
 
 

dizabilităţi apte de muncă dizabilităţi apte de muncă 
identificate 

Evaluarea capacităţii şi 
aptitudinilor de muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi 
apte de muncă 

DGASPC Timiş  Număr persoane cu 
dizabilităţi apte de muncă 
evaluate 

Identificarea locului de 
muncă compatibil cu 
interesele şi abilităţile 
persoanei cu dizabilităţi  

DGASPC Timiş  
AJOFM 

Număr locuri de muncă 
identificate 

Sprijinirea persoanelor cu 
dizabilităţi apte de muncă în 
vederea participării la cursuri 
de calificare/recalificare 

DGASPC Timiş  
AJOFM 

Număr persoane cu 
dizabilităţi participanţi la 
cursuri de 
calificare/recalificare 

4.2. Realizarea orientării/formării 
vocaţionale pentru persoanele cu 
dizabilităţi 

 

Dezvoltarea unor programe 
care să asigure pregătirea şi 
formarea persoanelor cu 
dizabilităţi în orice meserie în 
funcţie de abilităţile acestor 
persoane 

DGASPC Timiş 
ONG-uri 
 

Număr programe realizate 

4.3. Conştientizarea şi sensibilizarea 
opiniei publice, a angajatorilor cu 
privire la dreptul la muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi precum şi 
a nevoilor specifice. 
 

Colaborare cu mass-media în 
vederea creşterii gradului de 
conştientizare şi /sau 
sensibilizare a comunităţii cu 
privire la dreptul la muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
ONG-uri 
AJOFM 

Număr colaborări 

Desfăşurarea unor acţiuni de 
informare/sensibilizare a 
angajatorilor cu privire la 
dreptul la muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
ONG-uri 
AJOFM 

Număr acţiuni de 
informare/sesibilizare 
desfăşurate 

Obiectiv General: 5. Promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 
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5.1.Sprijinirea dezvoltării serviciilor 
de asistenţă personală la nivel 
comunitar şi facilitarea accesului 
persoanelor cu dizabilităţi la aceste 
servicii 

Dezvoltarea unei reţele de 
servicii de ingrijire la 
domiciliu pentru persoane cu 
dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr de primării care 
furnizează servicii de îngrijire 
la domiciliu 
 
Număr de beneficiari 
 
Număr de parteneriate 

Creşterea numărului de 
asistenţi personali angajaţi în 
judeţul Timiş 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
 

Număr asistenţi personali 
angajaţi 

5.2. Sprijinirea personalului implicat 
în activitatea de asistare personală 

Instruirea şi calificarea 
asistenţilor personali 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr asistenţi personali 
calificaţi 

5.3.Transferarea treptată a 
persoanelor cu dizabilităţi din 
instituţiile rezidenţiale de mare 
capacitate în alte tipuri de servicii 
adaptate nevoilor specifice: centre 
rezidenţiale de capacitate redusă  

Finalizarea restructurării 
Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 
Găvojdia prin transferul a 98 
de beneficiari în cele 2 Centre 
de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică nou 
înfiinţate (CRRN nr.2 Lugoj 
finanţat prin Acordul de 
împrumut între România şi 
Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi 
CRRN Periam finanţat prin 
POR 2007-2013) 

DGASPC Timiş Număr persoane cu 
dizabilităţi în centrele nou 
create 

5.4. Sprijinirea familiilor persoanelor 
cu dizabilităţi pentru a se implica în 
accesarea de către persoanele cu 
dizabilităţi a serviciilor specializate 
de sprijin, precum şi a serviciilor 
obişnuite ale comunităţii în toate 

Implicarea familiei şi 
responsabilizarea acesteia cu 
privire la nevoile de îngrijire 
şi la accesarea serviciilor 
specializate de către 
persoanelor cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr familii sprijinite 
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domeniile vieţii 
Obiectiv General: 6. Creşterea calităţii, eficienţei şi sustenabilităţii serviciilor de protecţie specială 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 
6.1. Asigurarea implementării 
standardelor de calitate în centrele de 
asistenţă, îngrijire şi recuperare 
pentru persoanele cu handicap 
 

Coordonare metodologică şi 
monitorizarea implementării 
standardelor specifice de 
calitate la centrele de 
asistenţă, îngrijire şi 
recuperare pentru persoanele 
cu handicap 

DGASPC Timiş  Număr rapoarte de 
monitorizare 

6.2. Asigurarea formării continue a 
personalului care lucrează cu 
persoanele cu dizabilităţi 

Formarea şi perfecţionarea 
personalului care lucrează cu 
persoanele cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş  Număr persoane care 
participă la cursuri de formare 

6.3.Întărirea parteneriatului public-
public, în vederea diversificării şi 
creşterii calităţii serviciilor oferite 
către persoanele cu dizabilităţi 

Încheierea de parteneriate cu 
ONG-uri a căror activitate 
este centrată pe problematica 
persoanelor cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş  
ONG 

Număr parteneriate încheiate 

Dezvoltarea şi consolidarea 
unei relaţii de comunicare şi 
colaborare permanentă cu 
ONG-uri, asociaţii ce 
reprezintă drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi 

DGASPC Timiş  
ONG 

Număr colaborări cu ONG-uri  

 
 

 
 

III. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE AFLATE ÎN 

DIFICULTATE 

A. TINERI CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE A COPILULUI 

Obiectiv general : 1. Integrarea socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 
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Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1.Eficientizarea procesului de 
integrare socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecţie prin creşterea gradului de 
abilitare a tinerilor (formarea 
deprinderilor de viaţă independentă) 
 
 
 
 
 
 
 

Formarea de deprinderi de 
viaţă independentă 

DGASPC Timiş – 
coordonatorii serviciilor 
sociale din care provin tinerii 
 

Număr tineri îndrumaţi în 
ceea ce priveşte participarea 
lor la activitatea de consiliere 
cu privire la dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă 
independentă 

Asigurarea serviciilor de 
informare, consiliere, 
orientare vocaţională şi 
mediere pe piaţa muncii 
 

DGASPC Timiş – 
coordonatorii serviciilor 
sociale din care provin tinerii 
 

Număr tineri consiliaţi 

Sprijinirea tinerilor în 
identificarea unui loc de 
muncă şi găsirii unei soluţii 
locative 

DGASPC Timiş – 
coordonatorii serviciilor 
sociale din care provin tinerii 
AJOFM 

Număr tineri integraţi socio-
profesional 

Asigurarea formării/calificării 
tinerilor în concordanţă cu 
aptitudinile lor dar şi în relaţie 
cu cererea de pe piaţa muncii 

DGASPC Timiş – 
coordonatorii serviciilor 
sociale din care provin tinerii 
AJOFM 

Număr tineri participanţi la 
cursuri de formare /calificare 

1.2.Reducerea riscului de excluziune 
şi marginalizare socială a tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecţie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creearea reţelelor de suport 
pentru tineri în comunitate 
prin promovarea cooperării 
între tânăr, membrii familiei, 
instituţii publice locale, ONG-
uri, cabinete medicale şi de 
planning familial, în vederea 
creşterii gradului de 
incluziune socială  

DGASPC Timiş – 
coordonatorii serviciilor 
sociale din care provin tinerii 
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii ce furnizează servicii 
medicale 
 

Număr parteneriate 

Monitorizarea tinerilor 
postservicii 

DGASPC Timiş 
ONG-uri 

Număr rapoarte monitorizare 
postservicii 

Acordarea de sprijin 
specializat în vederea 

DGASPC Timiş 
ONG-uri 

Număr tineri care şi-au 
păstrat locul de muncă 
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menţinerii unui loc de 
muncă/intemeierea unei 
familii. 

 
 

B. PERSOANE VÂRSTNICE 

Obiectiv General: 1. Imbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1. Promovarea unei vieţi 
sănătoase, active, sigure, 
împlinite, decente şi demne 

 
 
 
 

Identificarea persoanelor 
vârstnice aflate în situaţie de 
risc 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale 
ONG- uri 

Număr persoane vârstinice 
aflate în dificultate 
identificate 

Evaluarea nevoilor 
persoanelor vârstnice şi 
planificarea serviciilor 
necesare depăşirii situaţiilor 
de risc 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale 
ONG - uri 

Număr persoane vârstnice 
evaluate, beneficiari ai  
serviciilor sociale 
 

Stabilirea şi implementarea 
măsurilor de protecţie socială 
în centre rezidenţiale 
specializate  pentru a 
răspunde nevoilor specifice 
ale persoanelor vârstnice 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale – 
SPAS-uri 
 
 

Număr cazuri instrumentate 

1.2. Promovarea unui sistem coerent, 
coordonat şi integrat de asistenţă 
socială 

Implicarea organizaţiilor non-
guvernamentale în activitatea 
de sprijin a persoanelor 
vârstnice 

DGASPC Timiş  
ONG-uri 
 

Număr ONG-uri implicate în 
activitatea de sprijin a 
persoanelor vârstnice 

Dezvoltarea parteneriatelor 
dintre diferite instituţii 
publice şi private care 
activează în domeniul social, 
medical, turism 

DGASPC Timiş  
ONG-uri 
Instituţii ce furnizează 
servicii medicale 

Număr parteneriate  

Dezvoltarea parteneriatelor DGASPC Timiş  Număr acţiuni de ajutorare 
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cu Biserica, la nivel local 
pentru sprijinirea vârstnicilor 

Autorităţile Publice Locale 
Culte religioase 

pentru sprijinirea vârstnicilor 

1.3.Întărirea cadrului administrativ şi 
instituţional la nivel local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordarea sprijinului 
serviciilor publice de 
asistenţă socială în vederea 
dezvoltării şi diversificării 
serviciilor pentru persoane 
vârstnice 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale 
 

Număr servicii publice de 
asistenţă socială care au 
beneficiat de coordonare/ 
sprijin 
 
Număr de servicii dezvoltate 
pentru persoane vârstnice 
 
Număr de beneficiari de 
servicii 

Iniţierea, promovarea şi 
implementarea de proiecte 
pentru constuirea de 
aşezăminte pentru persoane 
vârstnice de către autorităţile 
publice locale 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale 
 

Număr autorităţi publice 
locale sprijinite în vederea 
iniţieirii şi implementării de 
proiecte  
 
Număr de proiecte inţiate/ 
promovate/ implementate 

Dezvoltarea la nivel local de: 
servicii de consiliere pentru 
persoane vârstnice; servicii  
pentru îngrijirea la domiciliu 
a vârstnicilor; centre de zi 

DGASPC Timiş  
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr servicii de consiliere 
dezvoltate 
 
Număr servicii de îngrijire la 
domiciliu 
 
Număr centre de zi 

1.4.Susţinerea implicării active a 
persoanelor vârstnice în viaţa 
societăţii 

Organizarea de campanii de 
informare şi sensibilizare a 
opiniei publice în vederea 
valorizării rolului persoanelor 
vârstnice în societate, în 
parteneriat cu societatea 
civilă şi mass-media 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr campanii de informare 
organizate 
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Implicarea persoanelor 
vârstnice în activităţi de 
voluntariat, umanitare 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr activităţi de 
voluntariat realizate 
 
Număr contracte de 
voluntariat 

 
 

 
C . PERSOANE VICTIME ALE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

Obiectiv General: 1. Prevenirea violenţei în familie în vederea diminuării fenomenului  
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1. Creşterea eficacităţii 
programelor de prevenire 

 
 
 

Implementarea sistematică a 
măsurilor de prevenire în 
vederea reducerii toleranţei 
faţă de violenţa în familie  

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr persoane informate 
 
Număr materiale informative 
diseminate 

Dezvoltarea de atitudini şi 
comportamente nonviolente 
pentru atingerea obiectivului 
"toleranţă zero" faţă de 
violenţa în familie în rândul 
populaţiei judeţului Timiş 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr programe desfăşurate 
 
Număr participanţi 

1.2. Dezvoltarea şi consolidarea 
competenţelor profesionale ale 
resurselor umane existente în 
domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie 

Formarea personalului care 
lucrează în servicii publice şi 
private în domeniul prevenirii 
şi combaterii violenţei în 
familie 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr persoane care 
participă la cursuri de 
formare 

Organizarea de 
campanii/evenimente/seminarii 
în vederea 
informării/cunoaşterii de 
cadrele didactice cu privire la 
decelarea “semnalelor”de 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr campanii/evenimente 
organizate 
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violenţă în familie 
Obiectiv General: 2.  Protecţia victimelor violenţei în familie 

Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

2.1. Întărirea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor 
administraţiei publice locale de 
gestionare a violenţei în familie 
corelate cu violenţa asupra copilului 
 
 
 
 
 

Crearea unui sistem 
informaţional integrat de 
înregistrare, raportare şi 
management al cazurilor de 
violenţă în familie şi violenţă 
asupra copilului la nivel 
judeţean/local 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 
 

Număr cazuri înregistrate 
 
Număr cazuri soluţionate 

Dezvoltarea de activităţi 
specifice pentru reintegrarea 
socială a victimelor 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr activităţi dezvoltate 

Programe de evaluare şi  
terapie pentru depăşirea 
traumei şi dezvoltarea 
capacităţilor individuale de a 
depăşi situaţia de criză 

DGASPC Timiş 
ONG-uri 

Număr de beneficiari care au 
beneficiat de 
consiliere/terapie pentru 
depăsirea traumei 

2.2. Dezvoltarea unui sistem unitar 
de servicii sociale specializate în 
domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie şi asigurarea 
calităţii acestora, printr-o abordare 
nediscriminatorie, în particular 
sensibilă la diferenţele culturale, de 
vârstă şi gen. 
 

Promovarea cooperării 
intersectoriale şi susţinerea 
parteneriatului cu societatea 
civilă şi a parteneriatului 
public-privat pentru 
dezvoltarea de servicii 
specifice de consiliere, 
informare, suport emoţional, 
găzduire,etc 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr parteneriate încheiate 
 
Număr beneficiari ai 
serviciilor de 
informare/consiliere 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţilor întreprinse în 
vederea prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Numărul comunităţilor locale 
care au desfăşurat activităţi 
specifice în vederea 
prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie 
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D.PERSOANE DE ETNIE RROMĂ 

Obiectiv General: 1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor de etnie rromă 

Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1.Prevenirea şi combaterea  
discriminării cu care se confruntă 
copiii rromi 
 
 
 
 

Încurajarea realizării de 
parteneriate între organizaţiile 
neguvernamentale care se 
ocupă de populaţia rromă şi 
structurile publice 
judeţene/locale pentru 
protecţia copilului 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr parteneriate încheiate 

Organizarea unor campanii de 
promovare a identităţii 
culturale a persoanelor de etnie 
rromă în parteneriat cu 
societatea civilă 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 

Număr campanii organizate 

1.2.Asigurarea protecţiei sociale 
pentru persoanele de etnie rromă 
aflate în difcultate 
 
 

 
 

Identificarea persoanele de 
etnie rromă aflate în dificultate 
şi evaluarea nevoilor 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 

Număr persoane aflate în 
dificultate identificate  

Stabilirea şi planificarea 
tuturor serviciilor/prestaţiilor 
necesare în funcţie de nevoile 
identificate 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 

Număr benefiari  

Integrarea/reintegrarea şcolară 
a copiilor şi tinerilor 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr copii/tineri integraţi 
în sistemul de învăţământ  

Continuarea procesului de 
identificare a persoanelor fără 
acte de identitate în vederea 
emiterii acestora şi a putea 
beneficia de toate drepturile  şi 
facilităţile, confom legii 

DGASPC Timiş 
Autorităţile Publice Locale 
ONG-uri 
DEP 

Număr persoane identificate 
fără acte pentru care s-au 
întocmit acte de identitate 
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Asigurarea serviciilor sociale, 
medicale, educaţionale, de 
locuire şi ocupare pe piaţa 
muncii 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii ce furnizează 
servicii medicale 
Instituţii de educaţie 
AJOFM 

Număr cazuri instrumentate 

1.3.Implicarea activă a ONG-urilor 
de rromi în soluţionarea problemelor 
cu care se confruntă comunităţile de 
rromi prin iniţierea, promovarea şi 
implementarea proiectelor cu 
finanţare externă. 
 

Dezvoltarea de proiecte cu 
fonduri europene în cadrul 
unui sistem de cooperare local/ 
judeţean/ naţional/ 
transnaţional, pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor de etnie rromă 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
 

Număr proiecte iniţiate/ 
promovate/implementate 

Promovarea valorilor culturale 
specifice etniei şi reactivarea 
practicării meşteşugurilor 
tradiţionale 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
 

Număr evenimente culturale 
de promovare a identităţii 
rrome 

 
 

E.VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE 

Obiectiv General: 1. Dinamizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane şi încurajarea/implicarea societăţii civile 
în derularea acestora 
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

1.1.Creşterea gradului de informare 
şi conştientizare a populaţiei în 
ansamblu şi a grupurilor de risc 
privind implicaţiile traficului de 
persoane 

Campanii de 
informarea/sensibilizare  

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Mass- media 

Număr campanii de 
informare realizate 

Dezvoltarea de parteneriate cu 
instituţiile publice (şcoli, 
poliţie, servicii sociale), 
societatea civilă şi mass-media 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
Instituţii de educaţie 

Număr parteneriate încheiate 
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IPJ 
Mass-media 

1.2.Reducerea factorilor de risc ce 
conduc la victimizare. 
 
 
 
 
 

Consolidarea cooperării între 
instituţiile relevante cu 
responsabilităţi în prevenirea şi 
combaterea traficului de 
persoane şi în oferirea de 
asistenţă şi protecţie victimelor 
traficului de persoane 

DGASPC Timiş  
ONG-uri 
IPJ 
ISJ 
IJJ 
ANITP – Centrul regional 
Timişoara 

Număr întâlniri desfăşurate 
de reprezentanţii intituţiilor 
membri ai EIL 

Stabilirea de proceduri comune 
de lucru 

DGASPC Timiş  
ONG-uri 
IPJ 
ISJ 
IJJ 
ANITP – Centrul regional 
Timişoara 

Elaborarea şi diseminarea 
procedurilor comune de lucru 

Obiectiv General: 2. Protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor traficului  de persoane  
Obiectiv specific Activităţi Responsabili Indicatori de rezultat 

2.1. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei 
şi asistenţei acordate victimelor 
traficului de persoane în vederea 
reintegrării sociale 

 
 

Asigurarea serviciilor necesare 
pentru a asigura protecţia şi 
asistenţa victimelor adulte ale 
traficului de persoane, cu 
respectarea standardelor de  
calitate (inclusive protecţia 
martorilor victim ale traficului) 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
ANITP – Centrul regional 
Timişoara 

Număr beneficiari ai 
serviciilor oferite pentru 
protecţia si asistenţa 
victimelor traficului de 
persoane 

Acompanierea persoanelor în 
vederea reintegrării lor în 
societate 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
 

 
Număr persoane reintegrate 
educativ, socio-profesional  

Asigurarea consilierii şi a 
sprijinului necesar pentru a 
preveni recidiva 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 

Număr persoane consiliate 

2.2. Îmbunătăţirea capacităţii de Dezvoltarea de platforme de DGASPC Timiş  Număr programe de 
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identificare timpurie a victimelor şi 
de referire către furnizorii de servicii 
specializate 

informare reciprocă între 
organizaţiile publice şi private 
responsabile 

Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
 

informare  

Dezvoltarea unor proceduri 
comune de lucru la nivel 
interinstituţional şi 
multidisciplinar 

DGASPC Timiş  
Autorităţi Publice Locale 
ONG-uri 
IPJ 
ISJ 
IJJ 
ANITP – Centrul regional 
Timişoara 

Elaborarea şi diseminarea 
procedurilor comune de lucru 

NC –nu e cazul 
 
 
 

Director General 
Emilia Milutinovici 
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Director Executiv          Director Executiv 
Protecţia Drepturilor Copiilor        Protecţia Persoanelor Adulte 
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Listă abrevieri 
 
DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

ONG- Organizaţii Neguvernamentale 

IPJ- Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

CPECA- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

IJJ – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 

CCC- Consilii Comunitare Consultative 

SPAS- Servicii Publice de Asistenţă Socială 

EIL- Echipa Intersectorială Locală 

ANITP – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 


