
1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 18, tel. 0254/233341, fax 233340 
Email: dgaspchd@easynet.ro 

 
 
 
 
 

Raport de activitate pe anul 2009 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este instituţia publică 
cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara care 
asigură la nivelul judeţului aplicarea legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara a acţionat 

în anul 2009 cu prioritate în următoarele direcţii:     

 Continuarea procesului de descentralizare a sistemului de protecţie a copilului, a 
intervenţiei multisectoriale şi dezvoltării parteneriatului dintre instituţiile publice şi 
organismele private autorizate; 

 Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 

 Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului şi a persoanei adulte cu handicap; 

 Prevenirea abandonului şi reducerea instituţionalizării prin oferirea de servicii 
alternative de protecţie; 

 Dezvoltarea serviciilor primare destinate copilului cu nevoi speciale şi adultului aflat în 
dificultate; 

 Încurajarea adopţiei naţionale; 

 Gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de 
asistenţă şi protecţie sociala; 

 Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor şi persoanelor 
adulte cu handicap; 

 Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi de 
promovare a sănătăţii; 

 Facilitarea accesului la toate formele de educaţie  în condiţii nediscriminatorii; 

 Diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului liber - promovarea activităţilor 
recreative şi culturale; 

 Prevenirea oricăror forme de maltratare a copilului;  

 Prevenirea şi combaterea acţiunilor şi comportamentelor deviante ale copiilor - 
alcătuirea echipelor de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională împotriva 
abuzului, neglijării şi exploatării; 

 Specializarea personalului în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi aflate în serviciile 
rezidenţiale 
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Acţiuni desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul Protecţiei Copilului 

 
Pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea 

protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, sunt organizate 
şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara următoarele tipuri de servicii: 
    a) servicii de zi; 
    b) servicii de tip familial; 
    c) servicii de tip rezidenţial. 

 

Servicii - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Servicii de zi 

Centre de Zi 2 centre 

Servicii de tip familial 

Plasament la rude, familii, tutele  

Asistenţi Maternali Profesionişti  

Servicii de tip rezidenţial 

Centre de Plasament 6 centre 

Centru Maternal 1 centre 

Apartamente de Tip Familial 2 reţele (13 
apartamente) 

Case de Tip Familial 5 servicii  
(10 case) 

Centru de Primire în Regim de Urgenţă 1 centru 

Apartament de Primire în Regim de Urgenţă 2 apartamente 

 
Protecţia Alternativă 

 

Protecţia alternativă include instituirea tutelei, măsurile de protecţie specială şi 
adopţia, măsuri de care poate beneficia orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit 
de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat 
în grija acestora. 

În anul 2009 au fost atestate/reatestate un număr de 50 de familii apte pentru 
adopţie, pentru un număr de 38 de copii s-a deschis procedura adopţiei, 14 copii au fost 
încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 29 de copii s-a finalizat adopţia. Comparativ cu 
anul 2008 se constată o scădere nesemnificativă când au fost atestate 53 de familii apte 
pentru adopţie, s-a deschis procedura adopţiei pentru 33 de copii, iar pentru 40 de copii s-
a realizat încuviinţarea adopţiei. 

În ceea ce priveşte tutela, la sfârşitul anul 2009 erau instituite 79 de astfel de 
măsuri ( dintre acestea, 14 au fost instituite în cursul anului 2009 ), comparativ cu anul 
2008 când de această măsură au beneficiat 88 de copii. 
 

 
Măsuri de protecţie specială 

Măsurile de protecţie specială a copilului sunt: 
    A) plasamentul; 
    B) plasamentul în regim de urgenţă; 
    C) supravegherea specializată. 
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A. Plasamentul 
Plasamentul copilului, având caracter temporar, poate fi dispus la: o persoană sau 

familie, un asistent maternal profesionist sau la un serviciu de tip rezidenţial. 
 

1. Plasament la rude / alte familii 
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Scăderea numărului de copii cu măsură de plasament la rude / alte familii se 

datorează în special numărului mare de revocări ca urmare a  împlinirii vârstei de 18 ani a 
copiilor.   

 
2. Plasament la Asistent Maternal Profesionist 

 2007 2008 2009  

Asistenţi Maternali Profesionişti - DGASPC 219 218 193 

Copii cu măsură de plasament la AMP 371 361 342 

Asistenţi Maternali Profesionişti - OPA 22 23 30 

Copii cu măsură de plasament la AMP - OPA 28 28 42 

Total Asistenţi Maternali Profesionişti 241 241 223 

Total Copii cu măsură de plasament la AMP 399 389 384 
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 Pe parcursul anului 2009 s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a evoluţiei 
copiilor pentru care s-a instituit măsura de protecţie specială la servicii de tip familial, 
urmărirea finalităţii planului individualizat de protecţie prin investigaţii în teren, precum şi 
evaluarea şi monitorizarea familiilor / rudelor / asistenţilor maternali care au în plasament 
copii. 

În scopul menţinerii legăturilor fireşti dintre copiii aflaţi în plasament la asistent 
maternal profesionist şi familia naturală / extinsă, în anul 2009 s-a facilitat şi încurajat 
relaţionarea dintre aceştia prin vizite la domiciliul asistentului maternal, vizite în familie, 
întâlniri sau telefoane pentru un număr de 117 copii. De asemenea s-au desfăşurat 
întâlniri şi cu părinţii aflaţi în penitenciare pentru un număr de 6 copii. 
 În vederea sprijinirii asistenţilor maternali profesionişti s-au derulat activităţi precum 
cursuri de formare iniţială, cursuri de formare continuă – întâlniri zonale, informări, 
consiliere şi îndrumare. 
 Au fost evaluate un număr de 65 de familii în scopul avizării psihologice pentru 
atestarea ca asistent maternal profesionist. 
 
 

3. Servicii de Tip Rezidenţial 
3.1. Plasament  în servicii rezidenţiale ale DGASPC 
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Nr. 
crt. 

Tipul serviciului Numărul mediu 
de copii 

Anul 2008 Anul 2009 

1 Centre de Plasament 107 134 

2 Centru Maternal 4 7 

3 Apartamente de Tip Familial 84 44 

4 Case de Tip Familial 116 109 

5 Centru / apartament de Primire în Regim de 
Urgenţă 

14 15 

TOTAL 325 309 

 
În serviciile de tip rezidenţial se asigură accesul copiilor şi tinerilor pe o perioadă 

determinată la găzduire, îngrijire, educaţie formală şi informală, sprijin emoţional, 
consiliere, educaţie pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, precum şi 
pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale prin punerea în practică a 
programelor de intervenţie specifice pentru fiecare copil. 

Pe parcursul întregului an s-a sprijinit şi promovat prin materiale şi mijloace 
corespunzătoare educaţia copiilor şi tinerilor aceştia având acces la activităţile 
educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult: pregătire şi 
orientare şcolară şi profesională; comunicare-socializare; autoîngrijire şi autogospodărire. 
De asemenea s-a încurajat şi sprijinit fiecare copil şi tânăr să participe la activităţile 
extraşcolare organizate de unităţile de învăţământ. 

În privinţa sprijinirii copiilor pentru o bună pregătire şcolară, educatorii au 
supravegheat la efectuarea temelor, au făcut demersuri pentru o pregătire suplimentară la 
examene, au ţinut legătura cu cadrele didactice. 

În serviciile pentru copiii cu dizabilităţi aceştia au beneficiat de un program complex, 
care a avut în vedere şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. S-au dezvoltat 
programe de abilitare-reabilitare: terapie cognitivă, terapia dificultăţilor de învăţare, terapie 
ocupaţională şi terapie comportamentală. 

Munca specialiştilor şi a educatorilor a fost organizată conform planului 
individualizat de protecţie, cu obiective privind dezvoltarea intelectuală, a deprinderilor de 
viaţă independentă şi dezvoltarea socială. 

Pe parcursul anului 2009 copiii / tinerii din centrele rezidenţiale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara au luat parte la diverse activităţi desfăşurate atât în cadrul 
centrelor, cât şi în afara acestora - activităţi cultural artistice: cu ocazia sărbătorilor de 
Paşte, Crăciun, Ziua Internaţională copilului, Ziua Internaţională a persoanei cu handicap, 
1-8 Martie, Ziua Naţionala a României, mese festive organizate lunar cu ocazia zilelor de 
naştere a copiilor/tinerilor, activităţi educative prin: concursuri de eseuri, dezbateri 
interactive drepturi/responsabilităţi, programe de educaţie sanitară, sexuală, împotriva 
fumatului, a consumului de alcool şi de droguri în rândul tinerilor. 

Copiii şi tinerii din serviciile rezidenţiale au participat la diverse tabere, (in localitatea 
Marga, judeţul Caraş-Severin, la mare) şi excursii sau drumeţii (Baia de Criş, zona Jieţ şi 
Sălătruc, Valea Nandrului, mănăstiri, muzee, la cetate, în parc, Rezervaţia de zimbri, 
Grădina Zoologică). 

De asemenea, copiii au desfăşurat o serie de acţiuni pentru petrecerea timpului 
liber: 

- Concursuri de aeromodelism,  
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- Jocurile Judeţene Special Olympics, respectiv la Jocurile Special Olympics 
din Italia, cu participarea într-o tabără de merit a celor care au obţinut 
rezultate bune 

- Concursuri sportive şi de orientare turistică 
- Concurs de eseuri „România pitorească”,”Drepturile copilului”; 
- Concurs de desene cu tema „Drepturile copilului”. 

 
 
3.3. Plasament la OPA – Case de tip Familial 
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Serviciile de tip rezidenţial oferite de OPA au înregistrat o uşoară scădere în anul 

2009, datorită integrărilor familiale, dar aduc o contribuţie semnificativă în protecţia 
copilului.  

 
 

 
Încetarea măsurii de protecţie specială – în 2009  

 

 Reintegrări 
în fam. nat. 

/ extinsă 

Revocări 
– copii 
majori 

Revocări 
- deces 

Din servicii de tip familial 47 79 0 

Din servicii de tip rezidenţial 55 52 0 

TOTAL  102 131 0 

 
 
 
 

B. Plasamentul în regim de urgenţă 
 

Plasamentul în Centrele/Apartamentele de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă 
În anul 2009, 181 copii au beneficiat de servicii de protecţie în Centru / 

Apartamente de primire a copilului în regim de urgenţă (135 în centru, 46 în apartamente). 
Fiecărui copil i s-a întocmit un Program personalizat de intervenţie cu obiective stabilite în 
concordanţă cu particularităţile de vârstă şi gradul de maturitate al copilului. În general, 
aceste obiective au fost realizate, urmărindu-se reabilitarea situaţiei la învăţătură, 
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socializarea copilului, creşterea gradului de responsabilizare a părinţilor şi dezvoltarea 
unor relaţii pozitive între copii şi părinţii. 
 
 
  

C. Supravegherea Specializată 
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La sfârşitul lunii decembrie 2009, 46 de copii se aflau în evidenţa D.G.A.S.P.C. 

Hunedoara cu măsură de protecţie – supraveghere specializată. 
In cursul anului 2009 s-a implementat proiectul finanţat din fonduri PHARE, prin 

care s-a realizat un serviciu specializat pentru copiii care au săvârşit fapte penale si nu 
răspund penal: Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a 
copilului – Cuore Petroşani. De serviciile oferite în acest centru au beneficiat astfel 9 copii 
pentru care a fost instituită măsura de protecţie. 
 
 

Intervenţie în situaţie de abuz, copiii străzii, copii cu comportament  
deviant / delincvent 

 
Fapte penale înregistrate în cursul anului 2009 
 

Tipul faptei Număr cazuri 2009 

Furt 59 

Lovire 10 

Distrugere 25 

Tâlhărie 4 

Perversiuni sexuale 5 

Violare de domiciliu 1 

Deţinere de materiale explozive fără drept 6 

Conducere fără permis 1 

Viol 2 

Total 113 
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Intervenţie în situaţie de abuz 
În cursul anului 2009 s-au derulat activităţi de preluare sesizări (asigurată în 

permanenţă), evaluare, prevenire, intervenţie şi monitorizare a situaţiilor de abuz şi 
exploatare prin muncă a minorilor.  

 
Printr-un proiect Phare, în anul 2009 a fost creată „Echipa mobilă de intervenţie 

rapidă în cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului”, având drept atribuţii: preluarea 
sesizărilor telefonice, intervenţie în regim de urgenţă, consiliere în cazuri de neglijare, 
abuz, exploatare sau scoaterea minorului din familie. După realizarea intervenţiei primare, 
o echipă pluridisciplinară preia şi instrumentează cazurile, asigurând astfel finalitatea 
acestora.  

 
În anul 2009 au fost înregistrate un număr de 399 sesizări ( în diverse forme ) 

privind cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, dintre care au fost confirmate 
218 cazuri astfel: 

- Abuz fizic – 23; 
- Abuz emoţional – 24; 
- Abuz sexual – 10; 
- Exploatare prin muncă – 27; 
- Exploatare sexuală – 1; 
- Neglijenţă – 133. 
Pentru cele 218 cazuri confirmate, specialiştii D.G.A.S.P.C. Hunedoara au intervenit 

luând următoarele măsuri: 
- 23 plasament în servicii rezidenţiale; 
- 4 plasament la asistent maternal profesionist; 
- 20 plasament la rude / alte familii; 
- 171 consiliere şi monitorizare în familie. 

 
 

Tulburări de comportament 
Numărul cazurilor de copii cu 

tulburări de comportament 
înregistrate în 2009 este de – 105 
(în creştere faţă de 2008 când s-au 
înregistrat 58 cazuri). Aceste 
tulburări s-au manifestat sub diverse 
forme: absenteism şcolar (52), 
tulburări de comportament (49), 
tentativă de suicid (4).   
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Copiii străzii 
 Din cele 80 de cazuri de copiii străzii înregistrate în anul 2009, un număr de 31 copii 
au fost din alte judeţe. Pentru cei 49 de copii ai străzii din judeţul Hunedoara, D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara a asigurat servicii de consiliere şi monitorizare în familie, pentru un număr de 
22 copii impunându-se luarea unei măsuri de protecţie specială într-un centru de primire în 
regim de urgenţă. 

 



9 

 

Pentru eficientizarea muncii specialiştilor DGASPC, au fost derulate activităţi în 
parteneriat cu Poliţia Municipiului Deva şi Hunedoara, Poliţia Comunitară, Jandarmeria 
acţiuni de identificare a copiilor care cerşesc pe stradă, a minorilor cu comportament 
deviant sau acţiuni de promovare a comportamentelor sociale sănătoase. De asemenea s-
au derulat programe de Informare şi Promovare în şcoli din judeţul Hunedoara pe diferite 
teme. 

În ceea ce privesc activităţile de promovare a drepturilor copilului şi prevenire a 
abuzului şi violenţei domestice, consumului de droguri, traficului de copii, exploatării prin 
muncă etc., DGASPC Hunedoara a încheiat o serie de parteneriate atât cu instituţii 
publice, cât şi cu organizaţii neguvernamentale. 

 
 

Situaţia copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate 
 

Fenomenul migraţiei economice ce afectează un număr însemnat de copii din ţară 
şi din judeţ a continuat şi în 2009. Cu scopul creşterii venitului familial, mulţi părinţi pleacă 
să lucreze în străinătate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, timp în care copiii 
rămân cu celălalt părinte, cu bunici sau alte rude, dar există şi cazuri când nimeni din 
familia extinsă nu se poate îngrijii de copii. Aceste cazuri sunt verificate şi unde se impune, 
se propune luarea unei măsuri de protecţie. 
 

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

Număr de 
copii  

Număr de copii 
pentru care s-a dat 

măsură de 
protecţie 

cu ambii părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate 

386 465 39 

cu un singur părinte plecat la 
muncă în străinătate 

1151 1473 48 

cu părinte unic susţinător al 
familiei monoparentale plecat la 
muncă în străinătate 

312 370 29 

Total 1849 2308 116 

 
 
 

Copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti 
 

 2007 2008 2009 

Număr copii părăsiţi în Maternitate 19 8 22 

Număr copii părăsiţi în Pediatrie 13 11 1 

TOTAL 32 19 23 

 
Numărul copiilor părăsiţi în unităţi spitaliceşti în cursul anului 2009 a fost de 23 faţă 

de 19 în anul 2008. Cele 23 cazuri ajunse în atenţia DGASPC Hunedoara au fost 
instrumentate de specialiştii instituţiei luându-se următoarele măsuri: 4 copii au fost plasaţi 
la asistenţi maternali profesionişti, pentru 16 copii s-a instituit măsura de plasament în 
Centrul specializat pentru copilul cu dizabilităţi datorită stării de sănătate, iar un număr de 
3 copii au fost reintegraţi în familie. 
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SERVICII DE PREVENIRE 
Centrele de zi  

 
În scopul prevenirii instituţionalizării copilului, precum şi pentru a sprijini familiile 

aflate în situaţii de risc să-şi îndeplinească responsabilităţile de creştere şi îngrijire ale 
copiilor D.G.A.S.P.C., O.N.G.-uri şi Consilii Locale au furnizat şi în anul 2009 servicii în 
centre de zi. 

 

 2007 2008 2009 

Număr copii în Centre de zi (DGASPC) 155 134 92 

Număr copii în Centre de zi (OPA) 379 329 271 

Număr copii în Centre de zi (CL) 204 256 260 

TOTAL 738 709 623 

  
 
 

Serviciul de Evaluare Complexă 
 

În anul 2009 au fost evaluaţi sau reevaluaţi 1554 copii în vederea încadrării într-o 
categorie de handicap ( dintre acestea 251 au fost cazuri noi )  şi au fost emise certificate 
de încadrare în grad de handicap după cum urmează: 

- grad de handicap grav – 614; 
- grad de handicap accentuat – 311; 
- grad de handicap mediu – 587; 
- grad de handicap uşor – 42. 
Dintre copiii încadraţi în grad de handicap, 869 frecventează şcoala astfel: 
- 337 în învăţământul de masă; 
- 222 în învăţământul special; 
- 310 în învăţământul special integrat. 
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Tot în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă, la sfârşitul anului 2009 se află un 
număr de 748 de copii care au doar certificat de orientare şcolară ( dintre aceştia, pentru 
203 s-a emis pentru prima dată certificat de orientare şcolară în 2009 ). Distribuţia 
acestora în funcţie de tipul de învăţământ se prezintă astfel: 

- 425 cu program individualizat în învăţământ integrat; 
- 308 în clase speciale în învăţământ special integrat; 
- 15 amânări şcolare. 

 
Din totalul copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă ( cu grad de 

handicap sau orientări şcolare ), un număr de 350 beneficiază de măsură de protecţie: 
- 56 plasament la rude / alte familii; 
- 105 plasament la asistent maternal profesionist DGASPC; 
- 33 plasament la asistent maternal profesionist OPA; 
- 136 plasament în servicii rezidenţiale DGASPC; 
- 20 plasament în servicii rezidenţiale OPA. 

 
 

Colaborarea cu Consiliile Locale 
 

 Biroul de coordonare a Consiliilor locale şi a O.N.G.-urilor şi-a continuat activitatea 
şi în anul 2009 organizând diverse întâlniri cu tematică. Astfel, au fost organizate întâlnirii 
cu reprezentanţi din cadrul S.P.A.S. şi a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială, 
privind instruirea pe linie de asistenţă socială. De asemenea, au avut loc întâlniri de lucru 
cu O.N.G.-urile acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale.  

În anul 2009 s-au emis 19 dispoziţii de autorizare a căsătoriei minorilor conform 
Legii nr. 288 / 2007, pentru care s-au făcut rapoarte şi consiliere psihologică a fiecărui 
cuplu de tineri. 
 
 

Comisia pentru Protecţia Copilului 
 

În anul 2009, au fost prezentate Comisiei pentru Protecţia Copilului un număr de 
536 - dosare sociale pentru care s-au luat următoarele măsuri: 

Copii incadrati in grad de handicap
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- 35 plasament la rude; 
- 11 plasament la alte familii; 
- 24 plasament la DGASPC; 
- 5 plasament la OPA; 
- 7 plasament la asistent maternal profesionist DGASPC; 
- 1 plasament la asistent maternal profesionist OPA; 
- 45 supraveghere specializată în familie; 
- 7 atestare asistent maternal profesionist; 
- 60 reatestare asistent maternal profesionist; 
- 7 avize pentru măsuri de protecţie specială; 
- 27 diverse ( modificări de articole în hotărâre, respingeri plasamente, respingeri, 

suspendări, retrageri atestate asistent maternal profesionist, plasamente în alte 
judeţe ); 

- 152 revocare măsură de protecţie - copii majori; 
- 79 revocare măsură de protecţie - redare în familia naturală; 
- 56 înlocuire măsura de protecţie; 
- 20 menţinere măsură de protecţie 

 

Convocări CPC 2008 2009 

Copii 94 87 

Adulţi 118 88 

Total  212 175 

 

Număr Hotărâri emise de CPC 2008 2009 

Sociale 550 536 

Medicale 2024 2159 

Total  2574 2695 

 

Număr de şedinţe ale CPC 

2008 2009 

50 53 

 
 
 
 
 

 
Acţiuni desfăşurate de DGASPC Hunedoara în domeniul Protecţiei Persoanei Adulte 
cu Handicap 
 
 Pe parcursul anului 2009 au fost instrumentate 144 de cazuri noi a persoanelor 
aflate în nevoi care solicitau protecţie şi îngrijire într-un serviciu rezidenţial, iar dintre 
acestea pentru 97 de persoane cu dizabilităţi Comisia de Evaluare Complexă a emis 
decizie de internare într-unul din centrele aflate în subordinea DGASPC Hunedoara, 30 au 
fost externaţi, 4 dosare au fost respinse şi 13 amânate datorită diagnosticului. 

 
 La nivelul centrelor rezidenţiale situaţia beneficiarilor la sfârşitul anului 2009 era 

următoarea : 
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Nr. 
crt. 

Localitatea Tip centru Capacitate Numar total 
de 

beneficiari 

1 BRAD CIA 31 28 

2. BRANISCA CIA 86 83 

3. GEOAGIU CIA 40 36 

4. PETRILA CIA 42 41 

5. PACLISA CIA 1 65 66 

6. PACLISA CIA 2 65 64 

7. PACLISA CIA 3 70 69 

8. SIMERIA CITO 30 31 

9. ORASTIE LP 6 6 

10. PRICAZ LP 6 6 

11. PETROSANI LP 10 5 

12. PUI CPV 16 13 

13. LUPENI LP 32 41 

 TOTAL  508 489 

 
 
 

De serviciile centrelor de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu au beneficiat 
în anul 2009 la nivelul judeţului un număr de 409  persoane adulte cu handicap. 

Pe parcursul anului 2009 adulţii care sunt ocrotiţi în instituţiile DGASPC  au luat 
parte la diverse activităţi desfăşurate atât în cadrul instituţiilor, cât şi în afara acestora: 
- activităţi cultural artistice: cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Crăciun, Revelion, Sf. Maria, 
Ziua Internaţională a persoanei cu handicap, Ziua Internaţională a persoanei vârstnice, 1-8 
Martie, Ziua Naţionala a României; 
- mese festive organizate lunar cu ocazia zilelor de naştere sau ziua numelui pentru 
beneficiari; 
- activităţi de petrecere a timpului liber: au fost organizate excursii care au avut ca scop 
vizitarea anumitor obiective turistice din judeţ (mormântul lui Avram Iancu, Mănăstirea 
Crişan, Mănăstirea Prislop, Cetatea Alba Iulia); 
- participarea la slujbele religioase din zilele de sărbătoare; 
- activităţi recreative ( jocuri de şah, rummy, biliard), plimbări în comunitate; 
- proiectarea de filme de la Jocurile Special Olympics din Italia, vizionarea spectacolelor 
de Circ; 
- participarea la zilele festive ale oraşului Haţeg, unde au fost vândute lucrări confecţionate 
de către beneficiarii din CIA Păclişa; 
- activităţi educative: prin programe de educaţie sanitară, sexuală, împotriva fumatului şi a 
consumului de alcool şi de droguri, folosind personal de specialitate; 
- in luna august, un grup de beneficiari din CIA Păclişa au participat la o excursie de o 
săptămână împreună cu partenerii germani la Sibiu, Poiana Braşov, Sighişoara si 
împrejurimi;  in luna octombrie în baza parteneriatului educaţional cu Behaviour Support 
Team, din Wigan Marea Britanie s-au desfăşurat activităţi recreative şi de socializare, 
competiţii de fotbal, jocuri sportive si excursii cu beneficiarii din centru 
- în luna octombrie tinerii din cadrul CITO Simeria au participat la Special Olympics – faza 
locală - ce s-a desfăşurat la Simeria obţinând medalii şi diplome şi 1 tânăr a participat la 
Jocurile Special Olympics organizate în Italia.  
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Pe parcursul anului 2009 au fost organizate în centrele noastre mai multe expoziţii 
cu vânzare în cadrul cărora s-au vândut lucrări confecţionate în atelierele şi sălile de 
recuperare, iar cu banii rezultaţi s-au achiziţionat materiale necesare altor activităţi.  
 
 

Drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap neinstituţionalizate în anul 
2008 

În anul 2009 au fost deschise credite pentru plata drepturilor şi facilităţilor 
persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în sumă totală de 57.932.308 lei, din care 
55.256.481 lei pentru prestaţii sociale şi 2.523.989 lei pentru plata transportului interurban 
şi 151.838 lei pentru dobândă credite. 

Un număr de 18.687 persoane cu handicap ( dintre care 1339 minori ) au beneficiat 
de facilităţi si prestaţii prevăzute de Legea nr. 448 / 2006, după cum urmează: 

 Indemnizaţii lunare în sumă de: 32.828.048 lei, pentru 15160 (medie lunar) persoane 
cu handicap; 

 Buget personal complementar lunar în sumă de: 15.661.950 lei, pentru 17.919 
(medie lunar) persoane cu handicap; 

 Alocaţii hrană copii cu HIV/SIDA, în sumă de 22.583 lei, pentru un număr de 6 
copii(medie lunar); 

 Indemnizaţii însoţitori pentru adultul cu handicap vizual grav, în sumă de 6.114.231 
lei, pentru 1105 (medie lunar) persoane cu handicap; 

 Taxe poştale pentru transmiterea drepturilor în sumă de 629.668,70 lei. 

 Transport interurban persoane cu handicap în sumă de: 2.523.989 lei; 

 Dobândă credit bancar, în sumă de 151.837,69 lei, pentru un număr de 69 persoane 
cu handicap; 
  

 De asemenea au fost eliberate pentru persoanele cu handicap: 
- Un număr de 37.200 bilete CFR; 
- Un număr de 40.300 bilete AUTO; 
- 2.223 legitimaţii pentru transportul urban; 
- 1.899 legitimaţii pentru transportul interurban; 
- 2.214 acorduri primărie. 

 
 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 
   
 Pe parcursul anului 2009 au fost emise un număr de 10.022 certificate de încadrare 
în grad de handicap în urma evaluărilor şi reevaluărilor realizate de către Serviciul de 
Evaluare Complexă persoane adulte cu handicap ( 3.023 au fost cazuri noi ). 337 de 
dosare au fost respinse întrucât actele medicale prezentate nu permiteau încadrare în 
criteriile medicale.  

Cele 10.022 cazuri expertizate au fost încadrate astfel: 

 2364 persoane încadrate în gradul grav de handicap; 

 5558 persoane încadrate în gradul accentuat de handicap ; 

 1700 persoane încadrate în gradul mediu de handicap; 

 63 persoane încadrate în gradul uşor de handicap 

 337 persoane nu s-au încadrat în grad de handicap (respinse). 
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Acţiuni comune desfăşurate în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

În vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea standardelor 
minime obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele pentru persoane adulte,, 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara a realizat în cursul anului 2009 o serie de lucrări de reparaţii 
curente din bugetul propriu, astfel: 

- În servicii pentru protecţia copilului ( înlocuire geamuri, uşi, execuţie coloană 
alimentare energie electrică şi montaj tablou, reparaţii tâmplărie, acoperiş, 
instalaţie încălzire, montare gresie, modificare baie, alte reparaţii curente ) – în  
valoare de 175.932,26 lei; 

- În servicii pentru protecţia persoanei adulte ( lucrări de modernizare grup sanitar 
şi arhivă, reparaţii bloc alimentar, reparaţii cuptor pâine, zugrăveli şi pardoseli, 
alte reparaţii curente) – în valoare de 54.736,42 lei; 

Bugetul alocat pentru anul 2009 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara se cifrează la 89.221,05 mii lei din care 21.604,5 mii lei 
pentru cheltuieli de personal, 7.336,39 mii lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 
58.319,6 mii lei pentru ajutoare sociale (drepturi pentru copii şi persoane adulte ), 606,5 
mii lei pentru asociaţii şi fundaţii şi 1.354,06 mii lei pentru cheltuieli de capital. 

Sursele de finanţare ale acestui buget sunt următoarele: 
- Bugetul de stat, în sumă de 81.468 mii lei; 
- Buget propriu al judeţului în sumă de 7.753,05 mii lei 
La acest buget s-au adăugat în anul 2009 şi sumele provenite din alte surse: 
- Venituri proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în centrele din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara – în valoare de 1416,72 mii lei; 
- Fonduri externe nerambursabile (PHARE) – în valoare de 1042,90 mii lei; 

Fonduri guvernamentale pentru lucrări de investiţii – în valoare de 653,96 mii lei. 
 

În ceea ce privesc resursele umane la nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, s-au 
dezvoltat politici, proceduri legate de acordarea salariului, care au rolul de a atrage, reţine 
şi motiva angajaţii, astfel încât să fie echitabile intern şi competitive extern şi să opereze 
eficient din punct de vedere al costurilor. 

Astfel numărul de angajaţi în luna decembrie 2009 a fost de 1132. Pe parcursul 
anului au fost operate următoarele: 

- 21 angajări după cum urmează: 2 personal contractual în aparatul propriu-
perioadă determinată, 1 funcţionar public, 7 asistenţi maternali, 8 personal în 
serviciile pentru copii dintre care 6 pe perioadă determinată, 3 în serviciile 
pentru persoane adulte, dintre care 2 pe perioadă determinată; 

- 142 încetări ale raportului de serviciu / contractului individual de muncă ( 51 
personal contractual din aparatul propriu, 7 funcţionari publici, 53 personal din 
serviciile pentru copii, 31 din serviciile pentru persoane adulte ). 

De formare profesională au beneficiat în anul 2009 un număr de 93 angajaţi, cu 
formatori interni şi externi.  

Pentru nerespectarea disciplinei la locul de muncă şi nerealizarea atribuţiilor de 
serviciu înscrise în fişa postului au fost sancţionaţi disciplinar un număr de 50 de angajaţi, 
din care 1 funcţionar public. 

 
Compartimentul relaţii publice mass-media a realizat şi în anul 2009 puntea de 

legătură dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi instituţii şi 
cetăţeni, asigurând contactul şi comunicarea cât mai eficiente. Astfel au fost transmise 35 
comunicate de presă, un drept la replică şi două răspunsuri la solicitări de informaţii de 
interes public conform Legii nr. 544 / 2001. Tot pentru o mai bună informare a cetăţeniilor 
şi instituţiilor interesate s-au organizat două conferinţe de presă. Începând cu luna 
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octombrie 2009 funcţionează pagina web proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara: www.dgaspchd.ro. 
 
 
 
 

Realizări / investiţii în anul 2009 
 
 

1. Fundaţia HHC România ( cu care există convenţie de colaborare ) a achiziţionat 2 
case in municipiul Hunedoara, case care au fost amenajate cu destinaţia de case 
familiale pentru copii şi ne-au fost date in folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani, 
începând din 01. 07. 2009. 

2. La Complexul de Servicii Hunedoara s-au realizat lucrări de modulare şi 
modernizare în parteneriat cu Fundaţia SERA România şi Consiliul Judeţean 
Hunedoara. 

3. Au fost încheiate serviciile de proiectare la C.I.A. 1 Păclişa, C.I.A. 2 Păclişa şi C.I.A. 
Brănişca. Au fost depuse cererii de finanţare la Agenţia de Dezvoltare Regională 
Vest, pentru obţinerea fondurilor necesare modernizării C.I.A. 1 şi C.I.A. 2 Păclişa, 
şi pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă, staţie de epurare, platforme, 
alei pentru C.I.A. Brănişca. 

4. S-au realizat lucrări în cadrul pavilionul administrativ C.I.A. Petrila privind instalaţia 
de alimentare cu gaz, cazan şi boiler pentru încălzire şi lucrări de modificare în 
cadrul C.I.A. Brad privind instalaţia de alimentare cu GPL. 

5. Au fost finalizate lucrări de construcţii  şi dotarea noi clădirii de la C.I.A. Brănişca.  
6. În cadrul Campaniei de prevenire a transmiterii HIV/SIDA în rândul copiilor şi 

tinerilor rromi – proiect finanţat de Fondul Global – s-au realizat întâlniri informative 
în Hunedoara, Orăştie, Geoagiu, Brad şi localităţile din Valea Jiului, activităţi care 
vor continua până in iunie 2010. 

7. S-au implementat cele 2 proiecte PHARE pentru care s-a obţinut finanţarea in anul 
2008 : 
-  “Echipa mobilă de intervenţie rapidă în cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a 

copilului” – în valoare de 72.630 Euro ( 7.490 Euro contribuţia CJ ) 
- „Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului – 

Cuore” – în valoare de 186.520 Euro ( 19.940 Euro contribuţia CJ ) 

Valoarea totală a investiţiilor în 2009 a fost de 3.570.020 lei din următoarele surse 
de finanţare: 

- Guvern – 653.960 lei; 
- Buget D.G.A.S.P.C. – 1.354.060 lei; 
- Alte surse – 1.562.000 lei 
 

 


