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Slatina, str. Drăgăneşti nr. 29, jud Olt, tel./fax 0249/412692, tel:0249/434902
email dgpdcot@slatina.rdsnet.ro.

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2007 – 31.12.2007
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt se desfăşoară în
conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor
copilului, principalul obiectiv constituindul descentralizarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii
instituţionalizării şi protecţiei de tip familial.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt realizează şi asigură la nivel
judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a
oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate în trei
categorii:
I. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanei adulte (persoane vârstnice si persoane
cu dizabilităti);
II. Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
I. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANEI ADULTE
Activităţile desfăşurate în acest domeniu urmăresc realizarea obiectivelor din Programul
de guvernare 2005 – 2008 pentru „Protecţia persoanelor vârstnice” şi „Protecţia persoanelor cu
dizabilităţi”, şi anume:
 îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor destinate protecţiei persoanelor vârstnice;
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite în instituţiile de tip rezidenţial din cadrul
DGASPC;
 diversificarea serviciilor alternative la îngrijirea de tip rezidenţial.
· Pentru realizarea acestor obiective, conform „Programului de dezvoltare pe anul 2007 în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului” si Strategiei judetene in domeniul asistentei
sociale si protectiei drepturilor copilului 2007  2011 în perioada raportată au fost planificate
următoarele acţiuni:
1. Asigurarea serviciilor de îngrijire de tip rezidenţial pentru persoanele adulte care nu au
posibilitatea îngrijirii la domiciliu
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2007 au fost primite cca.180 de cereri de instituţionalizare (92 pentru
persoane cu dizabilităţi şi 88 pentru persoane vârstnice); dintre acestea, doar 87 de cereri au fost
aprobate (58 pentru persoane cu dizabilităţi şi 29 pentru persoane vârstnice), 7 au fost respinse, restul
rămânând în aşteptare.
De asemenea, având în vedere că până de curând în centrele de îngrijire erau protejate şi
persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, pentru a putea fi asigurate servicii adaptate nevoilor
celor două categorii, CIA Falcoiu a fost transformat în Cămin pentru Persoane Vârstnice, iar în CIA
Slatina şi CIA Spineni, o parte din spaţiu a fost alocat unor cămine pentru persoane vârstnice.
Astfel, din cele 9 unităţi de tip rezidenţial pentru adulţi subordonate DGASPC Olt, 5 sunt
pentru persoane cu dizabilităţi, iar 4 pentru persoane vârstnice, numărul persoanelor instituţionalizate
1

la data de 31.12.2007 fiind de 464 (290 de persoane încadrate întrun grad de handicap, 171 persoane
vârstnice şi 3 persoane aflate în alte situaţii de dependenţă).
2. Dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În trimestrul I 2007 în municipiul Slatina a fost înfiintat un Complex de servicii pentru
persoane vârstnice (Centru de zi şi Centru de informare şi consiliere).
În cadrul acestui complex au beneficiat de asistenţă 67 de vârstnici din municipiul Slatina
supuşi riscului însingurării, care sunt sprijiniţi şi încurajaţi să socializeze şi consiliaţi în vederea
îmbunătăţirii unor aspecte din viaţa cotidiană.
3. Asigurarea de servicii de recuperare specializate pentru persoanele cu dizabilităţi
(instituţionalizate şi neinstituţionalizate)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Serviciile de recuperare se asigură în cadrul celor două centre de recuperare neuromotorie de
tip ambulatoriu din Slatina si Corabia (înfiinţate în cadrul Programului de Interes Naţional ANPHS
2006/PIN4  „Dezvoltarea serviciilor sociale specializate pentru persoanele adulte cu handicap:
Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu”).
Pe parcursul trimestrului raportat, în cadrul celor două unităti, au beneficiat de servicii
specializate 72 de persoane cu dizabilităti (52 în centrul de la Slatina si 20 in centrul de la Corabia),
majoritatea fiind persoane neinstitutionalizate.
4. Reorganizarea CIA Spineni în Complex de servicii pentru persoane cu handicap şi
persoane vârstnice (cuprinzând un centru de îngrijire şi asistenţă şi un cămin pentru persoane
vârstnice)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul trimestrului I a fost dat în folosintă CIA Spineni, iar prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.75/30.08.2007, începând cu data de 01.09.2007 a fost înfiinţat Complexul de servicii
pentru persoane adulte (CSPA) Spineni, care cuprinde Centrul de îngrijire şi asistenţă (CIA) şi
Căminul pentru persoane vârstnice (CPV).
Ca urmare a acestei reorganizări, a fost realizat şi transferul de beneficiari, la sfârşitul
trimestrului raportat numărul de beneficiari ai CSPA Spineni este de 70 de persoane, din care 29 de
persoane cu handicap protejate în CIA şi 41 de persoane vârstnice care beneficiază de rezidenţă în
CPV. În ceea ce priveşte amenajarea şi funcţionalitatea, au fost finalizate lucrările de împrejmuire a
terenului şi de amenajare a parcului, aleilor si drumurilor.
5. Demararea procesului de restructurare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.08.2007, începând cu data de 01.09.2007 a
fost înfiinţat Complexul de servicii pentru persoane adulte (CSPA) Slatina, care cuprinde Centrul de
îngrijire şi asistenţă (CIA), Căminul pentru persoane vârstnice (CPV) şi Centrul de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu (CRNA).
Ca urmare a acestei reorganizări, capacitatea CIA Slatina a fost redusă, numărul de beneficiari
la sfârşitul trimestrului raportat fiind de 90 de persoane (89 de persoane încadrate întrun grad de
handicap şi o persoană aflată în alte situaţii de dependenţă); menţionăm că se estimează ca până la
sfârşitul anului 2008 numărul de beneficiari să fie redus la 50.
6. Înfiinţarea CIA Corabia, care va funcţiona alături de Centrul de recuperare neuromotorie
de tip ambulatoriu Corabia în cadrul unui complex de servicii
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.08.2007, începând cu data de 01.09.2007 a
fost înfiinţat Complexul de servicii pentru persoane adulte (CSPA) Corabia, care cuprinde Centrul de
îngrijire şi asistenţă (CIA) şi Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (CRNA).
A fost reparat acoperisul clădirii în care va functiona complexul si a fost procurat si montat
liftul pentru accesul persoanelor cu dizabilităti la etajele superioare.
De asemenea, pentru asigurarea funcţionării centrului de îngrijire şi asistenţă au fost evaluate
spaţiile aferente şi a fost întocmit necesarul pentru lucrări şi dotări; având în vedere faptul că
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resursele financiare ale DGASPC Olt sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor, este în curs de
realizare aplicaţia pentru depunerea unei cereri de finanţare în cadrul schemei de finanţare
nerambursabilă Phare/2006/018147.04.02  "Servicii sociale".
7. Asigurarea de servicii de integrare socioprofesională a persoanelor cu dizabilităţi:
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 asistaţii centrelor de îngrijire şi asistenţă beneficiază de servicii de consiliere şi îndrumare în
vederea integrării profesionale.
 pe parcursul anului au solicitat sprijin pentru integrare profesională 15 persoane cu
dizabilităţi cărora li sau oferit informaţii şi sprijin în acest sens (inclusiv în colaborare cu
AJOFM Olt); în prezent, 11 persoane cu dizabilităţi sunt încadrate întrun loc de muncă (din
care 5 lau obţinut prin eforturi proprii, iar 6 cu sprijinul serviciilor de specialitate ale
DGASPC Olt).
De asemenea, în vederea socializării şi sprijinirii integrării sociale centrele din subordine au
organizat excursii la Mănăstirea Tismana, Curtea de Argeş, Vidraru.
8. Sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară
activităţi în domeniul social
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În vederea dezvoltării si promovarii serviciilor alternative la nivel comunitar, sunt încheiate
parteneriate/ protocoale de colaborare cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România – filiala Piteşti,
grupa Slatina, cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Direcţia de protecţie şi asistenţă socială
din cadrul Primăriei Slatina, Poliţia de proximitate, Organizaţia „Trebuie” – filiala Olt, Asociaţia de
Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România – filiala Olt, cu sediul în Corabia.
De asemenea, pentru socializarea şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din CSPA
Slatina sunt în derulare parteneriate cu Fundaţia Profesor Coman şi Colegiul Naţional „Ion
Minulescu” Slatina.
Pe parcursul anului, în colaborare cu instituţiile/organizaţiile partenere, precum şi cu sprijinul
voluntarilor, la nivelul centrelor care asigură servicii pentru persoanele cu dizabilităţi şi persoanele
vârstnice au fost organizate diverse acţiuni/reuniuni festive (cu ocazia sărbătoririi Zilei Pensionarului,
Zilei persoanelor Vârstnice, Zilei Naţionale, Sărbătorilor tradiţionale de Paşti, Crăciun etc.).
9. Realizarea de materiale informative şi de popularizare a serviciilor sociale; mediatizarea
activităţilor şi serviciilor
În vederea mediatizării celor 2 Centre de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
(menţionate şi la punctul 2) a fost conceput pliantul – „Priveşte dincolo de dizabilitate”. Pentru
fiecare Centru acest pliant a fost realizat în câte 500 de exemplare. Acestea au fost distribuite tuturor
primăriilor din judeţ în vederea informării persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, au fost realizate
acţiuni pentru transferul de experienţă, la care au participat Direcţia de protecţie si asistentă socială
din cadrul Primăriei Slatina, Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităti Slatina si Centrul de
Îngrijire si Asistentă Slatina.
La solicitarea redactorilor din massmedia locală au fost furnizate informaţii privind
activitatea DGASPC Olt în domeniul asistenţei sociale a adultului (7 cereri scrise), inclusiv prin
realizarea de reportaje sociale; pe baza informaţiilor furnizate şi a mediatizării activităţilor de către
serviciile DGASPC, în presa locală au fost publicate 2 articole vizând asistenţa socială a persoanei
adulte.
Totodată, au fost aprobate 46 solicitări privind accesul în serviciile pentru adulţi ale DGASPC
Olt (pentru efectuarea stagiului de practică de către studenţi  6, efectuarea de activităţi de voluntariat,
vizite, acordarea de donaţii şi cadouri beneficiarilor – 38, altele – 2).
· Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul asistenţei
sociale:
 evaluarea în vederea încadrării întrun grad de handicap a 5953 de persoane (144 –
instituţionalizate şi 5809 neinstituţionalizate), din care 1794 de cazuri noi şi 4159 reevaluări
periodice; dosarele au fost analizate pe parcursul a 50 de şedinţe ale Comisiei de Expertiză
pentru Persoane cu Handicap Adulte, iar dintre acestea, 1148 de persoane au fost încadrate
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în gradul de handicap grav, 3999 de persoane în gradul accentuat, 462 în gradul mediu,
celelalte 344 de persoane nefiind încadrate întrun grad de handicap.
consilierea persoanelor vârstnice şi familiei in găsirea celei mai bune soluţii de protecţie
socială;
promovarea dreptului persoanei vârstnice/cu dizabilitati de a fi ingrijita in propria familie, in
cursul anului 2007 fiind reintegrate in familie 22 de persoane cu dizabilităţi şi persoane
vârstnice;
colaborarea cu alte instituţii din judeţ în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar
in activitatea de protecţie a adultului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii si stabilirii
masurilor ce se impun pentru rezolvarea lor;
ţinerea evidentei beneficiarilor de drepturi si facilităţi de asistenţă socială, verificarea
beneficiarilor de drepturi si facilităţi în privinţa valabilităţii certificatelor de persoane cu
handicap, precum şi informarea persoanelor cu privire la drepturile si facilităţile de care
beneficiază conform legii; la finalul perioadei raportate, numărul beneficiarilor de aceste
drepturi era de 10.909 persoane (1332 copii şi 9577 adulţi îngrijiţi în familie);
de asemenea, în vederea îmbunătăţirii sistemului de evidenţă a beneficiarilor, a fost
elaborată şi implementată baza de date „Fişa Adultului” – aplicaţie în care este monitorizată
situaţia persoanelor adulte aflate în sistemul de protecţie al DGASPC Olt (până în prezent au
fost introduse 45 de persoane);
întocmirea şi transmiterea către ANPH a rapoartelor statistice privind persoanele cu
handicap neinstituţionalizate şi instittuţionalizate.

II. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI
Activităţile desfăşurate în acest domeniu au urmărit realizarea obiectivelor din Programul
de guvernare 2005 – 2008 pentru „Reformarea sistemului de protecţie a copilului”, şi anume:
 continuarea descentralizării serviciilor;
 integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
 creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului;
 integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi;
 specializarea personalului;
 dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi
exploatării copilului;
 promovarea parteneriatelor
· Conform „Programului de dezvoltare pe anul 2007 în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului” si Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor
copilului 2007  2011 în perioada raportată au fost planificate următoarele acţiuni:
1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi instituţionalizării în centrele de zi,
centrele maternale şi centrele de consiliere existente la nivelul DGASPC Olt
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul DGASPC Olt funcţionează ca servicii destinate prevenirii abandonului şi
instituţionalizării:
 2 centre maternale – unul în Slatina şi unul în Corabia (acesta din urmă în cadrul unui
complex de servicii); în cadrul acestora au beneficiat de protecţie un număr total de 19 copii
şi 12 mame, numărul de beneficiari la sfârşitul anului fiind de 11 copii şi 8 mame.
 3 centre de zi – două în Slatina şi unul în Corabia (toate în cadrul unor complexe servicii);
în cadrul acestora au beneficiat de protecţie un număr total de 96 copii aflaţi în familii care
nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educaţie (din
care 39 de cazuri noi), numărul de beneficiari la sfârşitul trimestrului fiind de 58 de copii.
 3 centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – două în Slatina şi unul în Corabia
(toate în cadrul unor complexe servicii) în cadrul cărora au beneficiat de consiliere 66 de
copii şi părinţii acestora (din care 32 cazuri noi), numărul de beneficiari la finalul perioadei
raportate fiind de 33 de copii şi părinţii acestora.
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 un compartiment de planning familial care furnizează servicii de consiliere
tinerelor/mamelor predispuse la abandonul copilului, precum şi familiilor cu mulţi copii; în
cursul anului 2007 au intrat în evidenţa compartimentului 34 de mame/tinere, numărul de
beneficiare cumulat pe anul 2007 fiind de 125 mame/tinere, iar la data de 31.12.2007  71 de
mame/tinere.
2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Având în vedere aprobarea continuării programului de sprijin iniţiat în cadrul proiectelor cu
finanţare Phare, în cursul anului 2007 au beneficiat de sprijin material/financiar în vederea mentinerii
in familie 70 de copii aflaţi în 32 familii sărace, confruntaţi cu riscul instituţionalizării.
3. Sprijinirea reintegrării copilului în familie, inclusiv prin acordarea de suport
material/financiar
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul DGASPC Olt funcţionează Compartimentul de sprijinire a reintegrării copilului în
familie, care urmăreşte realizarea acestui obiectiv. Activităţile de sprijinire a reintegrării se referă atât
la monitorizarea copiilor reintegraţi în familie (vizite periodice, consiliere, acordare de suport), cât şi
la pregătirea reintegrării copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială (evaluarea familiei,
încurajarea relaţiilor cu copilul etc.).
În cursul perioadei raportate au fost luaţi în evidenţă 31 de copii reintegraţi în familie, la care
se adaugă cca. aproximativ 150 de copii care urmează să fie monitorizaţi în cadrul programelor Phare
încheiate în cursul anului 2006.
4. Continuarea proiectelor de închidere a Centrelor de plasament de tip vechi, prin
înfiinţarea de servicii alternative adaptate nevoilor individuale ale copiilor
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La finalul anului 2006, în cadrul Programului Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială
Dezvoltarea Resurselor Umane – componenta Servicii Sociale, DGASPC Olt a obţinut finanţare
pentru un proiect care vizează înfiinţarea a 5 case de tip familial pentru copii şi tineri cu dizabilităţi
(din care 4 trebuie achiziţionate prin proiect); prin implementarea acestui proiect se preconizează
totodată închiderea Centrului de plasament „Temerarii” Balş.
Până în prezent, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:
 a fost numită echipa de implementare;
 au fost elaborate instrumentele şi metodologia de lucru;
 a fost realizată reevaluarea socială a beneficiarilor;
 a fost realizată recrutarea, evaluarea şi selecţia personalului;
 a fost finalizată achiziţia de imobile şi au fost înfiinţate astfel casele de tip familial
„Sf.Maria” Balş, în care beneficiază de protecţie 33 de tineri cu dizabilităţi proveniţi din
Centrul de plasament „Temerarii”;
5. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire reintegrări,
creştere număr AMP pentru copii cu dizabilităţi şi primire în regim de urgenţă, formare continuă
etc.)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul beneficiarilor au fost realizate 76 de reevaluări ale situaţiei sociale a copiilor aflaţi
la AMP (numărul de copii reintegraţi rămânând destul de mic – 8), iar la nivelul reţelei de asistenţă
maternală numărul persoanelor pregătite şi atestate pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi a crescut
cu 21. Pentru monitorizarea activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate peste 800 de vizite, iar
pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi individuale.
În cadrul Programului de interes naţional PIN 2/2007 lansat de ANPDC în luna iulie 2007, a
fost depus şi aprobat proiectul „Dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali specializaţi în îngrijirea
copilului cu dizabilităţi”, prin care se urmăreşte creşterea numărului de asistenţi maternali atestaţi şi
formaţi pentru a îngriji copii cu dizabilităţi, precum şi îmbunătăţirea formării profesionale a acestora.
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Contractul de finanţare a demarat la începutul lunii noiembrie 2007 şi se va finaliza la
31.01.2008, în cadrul proiectului fiind realizate următoarele activităţi:
 elaborarea unui suport de curs pentru formarea asistenţilor maternali specializaţi în îngrijirea
copiilor cu dizabilităţi;
 evaluarea, formarea şi atestarea unui număr de 20 de asistenţi maternali profesionişti;
 evaluarea şi selecţia a 6 copii cu dizabilităţi din Centrul de plasament „Floare de colţ”, în
vederea plasării la asistenţii formaţi şi atestaţi în cadrul proiectului, până în prezent făcânduse
demersuri pentru instituirea măsurii la 5 dintre aceştia;
 organizarea unui seminar privind problematica copiilor cu dizabilităţi; seminarul sa
desfăşurat în data de 12.12.2007 şi sa bucurat de participarea a 34 de persoane  medici de
familie, cadre didactice, asistenţi sociali (reprezentanţi ai comunităţilor în care trăiesc mulţi
copii cu dizabilităţi, ai instituţiilor cu responsabilităţi în promovarea drepturilor copiilor cu
dizabilităţi şi egalităţii de şanse, ai organizaţiilor neguvernamentale care furnizează servicii
pentru copiii cu dizabilităţi etc.);
 elaborarea de materiale publicitare; au fost elaborate şi tipărite 1000 de pliante pentru
profesionişti, 1000 de pliante pentru părinţi/comunitate şi 500 de postere.
6. Acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „consilii
comunitare consultative” care să asigure intervenţia primară la nivel local
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În prezent, numărul total de comunităţi care au înfiinţat consilii comunitare consultative este
de 57, din care 26 înfiinţate în cursul anului 2007. Având în vedere numărul redus al acestora, precum
şi faptul că în ultimele luni, la nivelul judeţului nu au mai fost înfiinţate consilii comunitare
consultative, astfel încât DGASPC Olt a reînnoit adresele de informare a primăriilor cu privire la
acest aspect.
7. Asigurarea instruirii/formării iniţiale a membrilor consiliilor comunitare consultative
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul a 69 de primării din judeţ a fost distribuit „Manualul pentru colectivităţile locale
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”.
Nu au fost organizate cursuri pentru asigurarea instruirii/formării iniţiale a membrilor
consiliilor comunitare consultative, dar, sa asigurat formarea asistenţilor sociali de la nivelul a 53 de
primării (în cadrul Campaniei de educaţie privind drepturile copilului şi programului de interes
naţional privind promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului),
formare în cadrul căreia sa discut şi despre organizarea şi funcţionarea consiliilor comunitare
consultative; de asemenea, se are în vedere elaborarea unui proiect care va fi depus pentru finanţare,
în funcţie de oportunităţile identificate în viitor.
8. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă, în
special în serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în aplicare şi reevaluat de
personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora. De asemenea, compartimentul
pentru integrarea socioprofesională a tinerilor organizează periodic acţiuni de consiliere şi de
informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie a copilului;
în cursul anului 2007 au fost organizate 6 astfel de întâlniri (2 susţinute de compartimentul de
specialitate al DGASPC Olt, 2 de către AJOFM şi una cu o societate de construcţii), la care au
participat un număr de aproximativ 69 de tineri din sistemul de protecţie de tip rezidenţial. În prezent
în evidenţa compartimentului figurează 55 de tineri care sunt pregătiţi pentru integrarea socio
profesională, precum şi 2 tineri care beneficiază de protecţie în Centrul de îngrijire pentru tineri „Paşi
spre viitor” Corabia.
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9. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie în vederea integrării socio
profesionale (identificare locuri de muncă, sprijin pentru accesul la o locuinţă socială, asigurarea de
locuinţe de tranzit)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul DGASPC Olt funcţionează Compartimentul antisărăcie, prevenire a marginalizării
sociale şi sprijinire a integrării socioprofesionale a tinerilor, care urmăreşte realizarea acestui
obiectiv.
Pe parcursul perioadei raportate au fost luaţi în evidenţă în vederea acordării de servicii de
sprijin pentru integrare socioprofesională (loc de muncă, locuinţă, cursuri calificare) 34 tineri,
numărul total de beneficiari ai serviciilor compartimentului pe anul 2007 fiind de cca. 98 de tineri.
Activităţile de sprijin pentru tineri se referă în principal la monitorizarea tinerilor integraţi
socioprofesional şi contactarea de agenţi economici în vederea angajării tinerilor din evidenţă, dar şi
la participarea la sesiunile bursei locurilor de muncă (5 sesiuni unde au fost prezenti cca. 127 de tineri
proveniţi din sistemul de protectie).
10. Asigurarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Cumulat la nivelul anului 2007, în cele două centre de recuperare care funcţionează în cadrul
DGASPC Olt (unul în Slatina şi unul în Caracal), au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare
(kinetoterapie, terapie educaţională, recuperare la nivelul autonomiei personale) 85 de copii, din care
22 copii din comunitate, 1 copil din sistemul de protecţie de tip familial şi 62 de copii din sistemul de
protecţie de tip rezidenţial.
11. Implementarea şi monitorizarea la nivel judeţean a Planurilor naţionale elaborate pentru
prevenirea şi combaterea traficului de copii, abuzului sexual şi exploatării sexuale a copiilor,
eliminării exploatării prin muncă
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul judeţean, este constituită o echipă de implementare locală care se întruneşte
periodic şi organizează acţiuni de prelucrare a actelor normative în şcoli, în comunitate, precum şi la
agenţi economici. Tot în acest context, menţionăm că în data de 03.05.2007, reprezentanţii DGASPC
Olt au participat la Conferinţa cu tema Coordonarea victimelor/martorilor în combaterea traficului
de persoane organizată de către Agenţia Naţionala Împotriva traficului de persoane în municipiul
Craiova.
12. Înfiinţarea de servicii destinate prevenirii şi combaterii abuzului, neglijării şi exploatării
copilului, inclusiv a unui centru destinat protecţiei victimelor violenţei familiale
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În ceea ce priveste prevenirea si combaterea abuzului si neglijării, în structura DGASPC Olt
functioneaza Centrul de primire în regim de urgentă a copilului, în cadrul căruia, în perioada
raportată, au beneficiat de asistentă si găzduire 11 copii (lipsiţi de supravegherea familiei şi/sau a
căror securitate este periclitată în familie).
La nivel judeţean a fost elaborat Planul de actiune în domeniul prevenirii si combaterii
violentei in familie pentru anul 2007, una dintre institutiile implicate în realizarea acestuia fiind
DGASPC Olt; sub coordonarea DMPS Olt, periodic se organizează întâlniri cu persoanele
responsabile pentru implementarea planului.
Tot în acest context, în anul 2007 reprezentanţii DGASPC au participat la două întâlniri pe
tema violentei în familie si promovarea drepturilor copilului, organizate cu elevii Colegiului National
Vocational N.Titulescu si Grupului Scolar Industrial Metalurgic Slatina, precum şi la o masă rotundă
cu tema „STOP violenţei în familie” organizată la sediul consiliului Judeţean Olt de către „Monitorul
de Olt”.
De asemenea, este în curs de elaborare un proiect privind înfiinţarea unui complex de servicii
destinat victimelor violentei în familie şi un proiect vizând îmbunătăţirea serviciilor oferite copilului
abuzat, proiecte pentru care se vor depune cereri de finanţare în cadrul schemei de finanţare
nerambursabilă Phare/2006/018147.04.02  "Servicii sociale".
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13. Sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară
activităţi în domeniul social
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei drepturilor copilului
este o prioritate a DGASPC Olt, în prezent fiind încheiate şi în curs de derulare următoarele
parteneriate:
 parteneriat cu Fundaţia Mission Without Borders România care are ca obiectiv susţinerea
unei intervenţii complementare activităţii DGASPC în vederea sprijinirii copiilor din sistemul
de protecţie;
 parteneriat cu Fundaţia Inimă pentru Inimă care are ca obiectiv socializarea prin sport a
copilului instituţionalizat;
 2 parteneriate cu Organizaţia Trebuie filiala Olt având ca obiectiv desfăşurarea de activităţi
instructiveducative pentru copiii cu dizabilităţi, recuperarea şi integrarea şcolară şi
socioprofesională a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, susţinerea integrării sociale a copilului
cu dizabilităţi;
 parteneriate cu Asociaţia Română Antidrog  Antiterorism Olt şi Asociaţia pentru Siguranţa
comunitară şi Antidrog filiala Olt vizând evaluare asistenţa şi consilierea pe probleme de
droguri, trafic de fiinţe umane, corupţie, crimă organizată, terrorism, alcool, tutun şi apărarea
drepturilor omului.
De asemenea, şi instituţiile subordonate au încheiat parteneriate cu diverse ONGuri, respectiv
Fundaţia „Casa Luminii” (CTF „Mugurel” şi CP „Floare de colţ”), Organizaţia Trebuie (Centrul de
recuperare a copilului cu dizabilităţi Slatina), Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic
România – filiala Olt (Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Caracal), Asociaţia Partage et
Solidarite şi SOS Slatina (Centrul de plasament Floare de Colţ Balş), Fundaţia William Tyrrell (CM
Adelina, Complexul de servicii „Amicii”).
Activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatelor sunt în general cu caracter permanent/
periodic (identificare şi orientare beneficiari, acordare sprijin, organizare întâlniri etc.). Ca
evenimente deosebite din acest an, menţionăm:
 organizarea unei mese rotunde de către ASCHF Corabia în cadrul proiectului „Ştiu şi mă
implic” (integrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi fizice/asociate aflaţi în familie), eveniment
la care au participat şi reprezentaţii centrelor de recuperare şi ai serviciului de evaluare
complexă din cadrul DGASPC Olt – ca potenţiali parteneri în acest proiect;
 organizarea de către Fundaţia Mission Without Borders România şi Fundaţia „Casa Luminii”
a unor tabere de vară pentru copiii din CP „Sf.Elena” Corabia, respectiv CTF „Sf.Andrei”;
 sponsorizarea de către Asociaţia „Youth Action România” a excursiei copiilor din CP
„Sf.Elena” Corabia la spectacolul Circului „Columbus”).
 oferirea de cadouri copiilor din CTF Sf.Andrei şi CTF Sf.Valentin de către Fundaţia Mission
Without Borders.
14. Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice/private care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau în protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Implicarea instituţiilor de la nivel judeţean/local în acţiuni ce vizează promovarea şi protecţia
drepturilor copilului este o altă direcţie de acţiune urmărită în activitatea cotidiană a DGASPC Olt.
a) Unul dintre obiectivele cheie pentru care este necesară colaborarea interinstituţională
este acela de aplicare unitară a noii legislaţii în domeniu, în special a Legii 272/2004, parteneriatele în
curs de derulare fiind:
 Protocol de colaborare interinstitutională în vederea implementării Legii 272/2004 privind
protectia si pomovarea drepturilor copilului, încheiat cu principalele institutii cu responsabilităti în
acest domeniu (Primăria Municipiului Slatina, Inspectoratul de Politie a Judetului Olt, Tribunalul Olt,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Judecătoria Slatina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt);
 Parteneriat cu Primăria Drăgăneşti – Olt;
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 Protocol de colaborare pentru aplicarea dispoziţiilor privind identificarea copiilor dispăruţi
sau cu identitate necunoscută, încheiat cu Inspectoratul de Politie a Judetului Olt;
Activităţile reglementate sunt activităţi cu caracter permanent, specifice atribuţiilor ce revin
fiecărei instituţii partenere în domeniul Protecţiei drepturilor copilului.
Tot în acest context, amintim de participarea instituţiilor partenere la cursurile locale de
formare în drepturile copilului, organizate în cadrul Campaniei de educaţie privind drepturile
copilului, campanie menită să contribuie la înţelegerea, însuşirea şi aplicarea de către profesionişti a
responsabilităţilor ce le revin conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului. Cursurile au fost organizate în perioada februarie – aprilie 2007 şi sau bucurat de
participarea tuturor categoriilor implicate în acest domeniu: asistenţii sociali din primării (23 de
persoane), cadrele didactice (16 persoane), personalul medical (29 de persoane), judecătorii (5
persoane), procurorii(2 persoane), consilierii de probaţiune (1 persoană), poliţiştii (15 persoane) şi
preoţii (5 persoane).
Pe aceeaşi temă, în cadrul PIN 3/2007  „Promovarea standardelor minime obligatorii din
domeniul protecţiei copilului şi monitorizarea respectării drepturilor copilului la nivelul judeţului
Olt”, au fost formate alte 30 de persoane cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor
(decembrie 2007).
În cadrul cursurilor, participanţii au primit un manual specific categoriei profesionale căreia îi
aparţine şi diverse materiale pe care au responsabilitatea de a le disemina colegilor lor şi a le aplica în
relaţia cu beneficiarii.
b) Alte parteneriate cu instituţii publice/private în domeniul protecţiei copilului:
 Protocol cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa persoanelor – Inspectoratul General al
Poliţiei Române – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii CRISS, având drept obiect
îndrumarea cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii actelor de identitate şi de stare civilă;
 parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt – Academia Olimpică Română care are
ca obiectiv informarea şi educarea tinerilor din sistemul de protecţie cu privire la mişcarea olimpică
română;
 parteneriat interinstituţional pentru aplicarea planului de acţiuni în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în familie (DMSSF Olt, IPJ Olt, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Serviciul de
probaţiune de pe lângă tribunalul Olt, LSM Slatina, ISJ Olt, Centrul de prevenire, evaluare şi
consiliere Antidrog Olt;
 parteneriat cu AJOFM Olt pentru facilitarea accesului tinerilor la programe de formare
profesională, informarea şi consilierea acestora în legătură cu posibilitatea angajării, orientare
profesională şi punerea în legalitate a tinerilor care lucrează fără documente legale;
 parteneriate cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt vizând furnizarea de date cu privire la
copiii şi persoanele din evidenţa DGASPC Olt şi crearea unei baze de date comune;
 parteneriat cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, având ca obiect
derularea de activităţi cu caracter educativpreventiv în vederea combaterii traficului de fiinţe umane,
traficului de organe, migraţiei şi adopţiei ilegale, traficului şi consumului ilicit de droguri în rândul
minorilor;
 protocol de colaborare cu Centrul de reeducare Găesti pentru minorii care execută măsura
educativă a internării;
 protocol de colaborare cu ANPDC – Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi
sexual, în vederea soluţionării cazurilor referitoare la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori implicaţi în
pornografie pe Internet;
 parteneriat în scop umanitar „Suntem alături de tine” încheiat cu Liceul teoretic Tudor
Vladimirescu din DrăgăneştiOlt;
 La nivelul instituţiilor subordonate există parteneriate cu Direcţia de protecţie si asistentă
socială din cadrul Primăriei Slatina şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt – Centrul judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională Olt – Centrul logopedic interşcolar (CRCD Slatina); Protoieria
Slatina II Nord (CTF „Sf.Mihail”); Poliţia Balş (CP Floare de Colţ); Poliţia Slatina (CTF
„Sf.Valentin” şi „Sf.Andrei”, Complex de servicii „Amicii”, Centrul maternal Adelina), Bibilioteca
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Judeţeană Ion Minulescu (CTF „Sf.Valentin”, Complex de servicii „Amicii”); Muzeul Judeţean
(CTF „Sf.Andrei”, Complex de servicii „Amicii”); AJOFM Olt, Grădiniţa cu program normal nr.6
Slatina, CMI (Centrul maternal Adelina). Aceste parteneriate vizează în principal colaborări pentru
socializarea, recuperarea şcolară, reabilitarea şi integrarea socială a copiilor din serviciile DGASPC
Olt.
De asemenea, instituţiile de protecţie de tip rezidenţial şi serviciile alternative de protecţie a
copilului desfăşoară activităţi în parteneriat cu mai multe instituţii de învăţământ, cluburi ale copiilor
etc. (Liceul teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”, Liceul teoretic Balş,
Clubul copiilor Balş, Grupul Şcolar Industrial Construcţii maşini Balş, Grădiniţa cu program normal
nr.6 Balş, Şcoala cu clasele IVIII nr. 5 Balş, Colegiul Naţional Ion Minulescu Slatina (Complex
servicii Slatina); Colegiul Naţional A.I.Cuza Corabia (Complex de servicii Corabia); Şcoala cu
clasele IVIII Bîrza, Palatul copiilor Slatina, Colegiul naţional Vocaţional „N.Titulescu” Slatina,
Şcoala generală Eugen Ionescu Slatina, Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Caracal, Grup Şcolar
Agricol Corabia etc.). Activităţile desfăşurate în cadrul acestor parteneriate sunt unele cu caracter
permanent/periodic (sprijin în efectuarea temelor şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, întâlniri pe
diverse teme, activităţi sportive, alte acţiuni educaţionale), dar şi acţiuni prilejuite de diverse
sărbători/evenimente:
 Săptămâna Voluntarului;
 Sărbătorea Paştelui;
 serbarea zilei de 1 Iunie (ocazie cu care copiii au prezentat spectacole, au organizat expoziţii
în care şiau expus lucrările, au efectuat miniexcursii etc)
 organizarea unui schimb de experienţă între CTF „Sf.Mihail” şi „CSCH Trivale” Piteşti,
constând în vizite reciproce la sediile celor două servicii:
 realizarea unui concurs de exprimare artistică pentru elevii de liceu – Diversitatea din jurul
meu – expoziţie cu lucrările realizate şi campanie massmedia privind concursul (parteneriat
între Compartimentul Teritorial Olt al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între
femei şi bărbaţi  Consiliul Judeţean Olt, DGASPC OLT, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, Biblioteca Judeţeană Ion
Minulescu Slatina);
15. Realizarea de materiale informative; mediatizarea serviciilor/programelor destinate
copiilor şi familiilor în situaţie de risc
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 la solicitarea redactorilor din massmedia locală au fost furnizate informaţii privind
activitatea DGASPC Olt în domeniul protecţiei copilului (17 cereri scrise), inclusiv prin
realizarea de reportaje sociale. Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţilor de
către serviciile/conducerea DGASPC Olt, dar şi la iniţiativa proprie a massmedia, în presa
scrisă au fost publicate 24 de articole vizând protecţia copilului(din care 5 au făcut referire
la aspecte negative), la postul TV local au fost difuzate 3 reportaje, iar la radio un anunţ;
 au fost distribuite diverse materiale publicitare elaborate în cadrul Campaniei de educaţie
privind drepturile copilului (afişe, broşuri);
 în cadrul Campaniei de educaţie privind drepturile copilului a fost organizat un seminar
adresat factorilor de decizie de la nivel judeţean, având drept scop întărirea colaborării
interinstituţionale în acest domeniu; evenimentul sa bucurat de participarea unui mare
număr de reprezentanţi ai massmedia şi a fost prezentat atât de presa scrisă cât şi de
televiziunea locală;
 tot în cadrul Campaniei de educaţie privind drepturile copilului a fost organizată o
Conferinţă regională în cadrul căreia DGASPC şi instituţiile colaboratore au prezentat
modele e bună practică pentru promovarea drepturilor copilului;
 toate serviciile de specialitate au elaborate materiale publicitare (pliante, broşuri, fluturaşi),
pe care le diseminează în rândul beneficiarilor şi colaboratorilor cu care intră în contact
şi/sau cu prilejul a diverse ocazii/ evenimente organizate (de exemplu Săptămâna
Voluntarului);
10

 popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se realizează şi
în cadrul parteneriatelor descrise anterior, atât prin activităţi cu caracter permanent (întâlniri
periodice, discuţii tematice, acţiuni comunitare), cât şi prin organizarea a diverse
evenimente (vernisaje, expoziţii, spectacole); un eveniment puternic mediatizat a fost
Caravana „Zâmbet de copil”, în cadrul căreia cca.100 de copii din serviciile de tip
rezidenţial subordonate DGASPC Olt au beneficiat consultaţie stomatologică gratuită
(sponsorizare PIRELLI România);
 au fost distribuite materialele realizate în cadrul PIN 2/2007 „Dezvoltarea reţelei de
asistenţi maternali specializaţi în îngrijirea copilului cu dizabilităţi” (pliante şi postere); tot
în cadrul acestui proiect a fost organizat un seminar destinat promovării drepturilor copiilor
cu dizabilităţi;
 la începutul lunii decembrie 2007 a fost lansată de către CTF „Sf.Nicolae” Caracal revista
„Aripi deschise”; lansarea sa realizat în cadrul unui simpozion la care au participat
membrii ai comunităţii locale.
 de asemenea, se actualizează permanent pagina web (www.dgaspcolt.ro) – conţinând
informaţii, evenimente, anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Olt.
· Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei
copilului:
a) Instrumentarea dosarelor şi întocmirea documentelor în vederea emiterii de către CPC a
hotărârilor privind măsurile de protecţie specială a copilului:
Din activităţile cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate pe parcursul perioadei
raportate, menţionăm:
 evaluarea iniţială a unui număr de peste 200 de copii pentru care au fost primite solicitări în
cursul trimestrului şi pentru care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip rezidenţial (15),
familial (42), servicii alternative (56), menţinere în familie cu sau fără sprijin
material/financiar (92), alte măsuri (16);
 reevaluarea situaţiei a aproximativ 300 de copii care beneficiază de măsuri de protecţie
specială;
 coordonarea activităţii serviciilor rezidenţiale din subordine (sunt efectuate vizite periodice
de coordonare şi control);
 întocmirea planului individual de protecţie şi a programelor de intervenţie specifică pentru
copiii care beneficiază de măsuri de protecţie specială şi revizuirea periodică a acestora
(aproximativ 400 de planuri întocmite în cursul anului);
 consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, în vederea alegerii celei mai bune soluţii de
viitor, înţelegerii implicaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor ce decurg din stabilirea unei
măsuri de protecţie specială;
 evaluarea şi selecţia persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti şi
organizarea cursurilor de formare iniţială a persoanelor selectate;
 monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti; au fost întocmite cca. 800 de
rapoarte de evaluare a activităţii asistenţilor maternali şi 700 de vizitare a copiilor, iar 77 de
asistenţi maternali şi 27 de copii au beneficiat de consiliere; au fost eliberate 5 atestate de
asistent maternal şi au fost prelungite 126 atestate.
 evaluarea socioeconomică şi psihologică a familiilor care doresc să adopte copii şi
organizarea de întâlniri cu persoanele atestate (cca.140 de fişe şi rapoarte de evaluare
realizate), în vederea informării şi pregătirii acestora pentru procedura de adopţie şi
asumarea responsabilităţilor părinteşti; monitorizarea familiilor adoptive şi a celor care au
copii în plasament familial (aproximativ 237 rapoarte de vizită);
 întocmirea de anchete sociale şi a rapoartelor de anchetă psihosocială;
 evaluarea complexă a 1658 copii cu dizabilităţi (din care 299 de cazuri noi), întocmirea
planului de recuperare, consilierea părinţilor acestor copii etc., numărul beneficiarilor aflaţi
în evidenţa serviciului de specialitate din cadrul DGASPC Olt ajungând la aproximativ 1680
de copii şi tineri (din care 1332 îngrijiţi în propria familie, iar ceilalţi fiind beneficiari ai
unei măsuri de protecţie specială).
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Aceste activităţi sau realizat atât prin organizarea de întâlniri cu beneficiarii la sediul
DGASPC Olt, cât şi prin corespondenţă cu persoanele şi instituţiile responsabile şi deplasări ale
personalului DGASPC la domiciliul beneficiarilor.
Astfel, în cadrul celor 38 de şedinţe al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt (24 ordinare şi
14 extraordinare), serviciile de specialitate din cadrul DGASPC au prezentat spre aprobare 2157 de
dosare, pe baza documentaţiei realizate, fiind emise 2121 hotărâri referitoare la:
 stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii în dificultate – 407;
 încadrarea întrun grad de handicap – 1658;
 orientare şcolară – 56.







b) Activităţi de informare, asistenţă şi monitorizare:
asigurarea accesului la informaţiile de interes public; au fost primite şi soluţionate 8 cereri
vizând acreditarea reprezentanţilor massmedia; de asemenea, au fost aprobate 103 solicitări
privind accesul în serviciile DGASPC Olt pentru copii (pentru efectuarea stagiului de practică
de către studenţi  61, efectuarea de activităţi de voluntariat  5, vizite, acordarea de donaţii şi
cadouri beneficiarilor – 35, altele – 2);
coordonare şi sprijin a activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în
domeniul protecţiei persoanei adulte şi a drepturilor copilului;
completarea bazei de date Fişa Copilului (1829 operaţiuni) şi completarea bazei de date
CMTIS (3054 operaţiuni, din care 2944 conţinând informaţii referitoare la copii, 32 din
domeniul resurselor umane şi 78 informaţii financiare);
întocmirea şi transmiterea către ANPDC a fişelor de monitorizare lunară a activităţii
DGASPC şi a fişei trimestriale de monitorizare;

III. ACTIVITĂŢI DE ORDIN ADMINISTRATIV, FINANCIAR, LOGISTIC ŞI
CONTROL desfăşurate la nivelul DGASPC Olt prin intermediul serviciilor de specialitate:














a) Administrativ, tehnic si protecţia muncii:
Principalele activităţi de ordin administrativ desfăşurate în perioada raportată se referă la:
administrativ
amenajarea unei magazii centrale pentru deservirea caselor de tip familial din municipiul
Slatina;
procurarea si montarea de plase pentru protejarea împotriva insectelor;
pentru înlăturarea efectelor vremii caniculare, au fost procurate si montate aparate pentru
filtrarea si răcirea apei potabile si aparate de aer condiţionat;
efectuarea de demersuri pentru procurarea de legitimaţii CFR;
întocmirea necesarului pentru achiziţia de alimente, echipament, medicamente, electrocasnice
şi electronice, furnituri
realizarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie la toate imobilele din cadrul DGASPC Olt,
lucrări de dezinsecţie în sediul DGASPC şi mai multe instituţii subordonate, realizarea de
izolaţii planşeu cu puvitec şi smoală la CTF Sf.Valentin şi CRCD Slatina, zugrăveli şi
vopsitorie la mai multe instituţii subordonate; achiziţia de echipament de protecţie pentru
personalul cu responsabilităţi în domeniul reparării şi întreţinerii imobilelor;
achiziţia a 15 pichete de prevenire şi stingere a incendiilor şi 100 buc. stingătoare noi;
încărcarea şi repararea stingătoarelor vechi (300 buc.);
achiziţia a 24 de anvelope auto şi montarea la autovehiculele DGASPC, încheierea
asigurărilor RCA pentru toate autovehiculele şi un număr de 10 poliţe de asigurare CASCO;
efectuarea de reparaţii şi revizii tehnice la mijloacele de transport din dotarea DGASPC.
tehnic
montare reţea gaze la instituţiile subordonate din municipiul Caracal, reabilitare alimentare cu
apă şi instalaţii sanitare CP Temerarii Balş;
lucrări de împrejmuire a sediului DGASPC Olt, precum şi de a amenajare a parcării şi a
platformei de gunoi menajer;
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reparaţii la acoperişul şi şarpantă, precum şi procurarea şi montarea unui lift pentru accesul
persoanelor cu handicap la clădirea P+4 aferentă Centrului „Paşi spre viitor” Corabia;
au fost finalizate demersurile pentru procurarea unei autoutilitare şi a unei vidanje;
finalizare lucrări de amenajare parc, alei, gard stradal, parcare, cabină poartă la CIA Spineni;
reparaţii curente la centrala termică de la CSPA Slatina şi coşul centralei termice de la
CRRPH Cezieni;
refacere şarpantă şi canalizare la CTF Sf.Nicolae şi CTF Sf.Mihail.
protecţia muncii
efectuarea demersurilor necesare şi obţinerea reautorizării emise de către ITM Olt;
verificarea în teren condiţiilor pentru securitatea si sanatatea în muncă si a celor de prevenire
si stingere a incendiilor la nivelul institutiilor subordonate si efectuarea de recomandări pentru
remedierea neregulilor constatate.
realizarea instructajelor periodice la zi (700 de fişe)
contractarea unui centru medical pentru efectuarea controlului medical periodic de către
personalul DGASPC

b) Achiziţii publice
Au fost realizate demersurile necesare pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări conform
nevoilor identificate (elaborarea a peste 100 de caiete de sarcini, transmitere anunţuri către SEAP şi
Monitorul Oficial, întocmirea documentaţiei pentru achiziţiile directe, efectuare invitaţii, publicare
anunţuri atribuire etc.), fiind astfel organizate 21 de proceduri de licitaţie deschisă, 19 de cerere de
ofertă, 4 de negociere 1015 de achiziţii directe şi o achiziţie prin norme procedurale interne. De
asemenea, au fost încheiate 145 de acte adiţionale, situaţia achiziţiilor publice pentru anul 2007
prezentânduse astfel:
· Valoare achiziţii publice de produse – 4.389.623,92 lei (din care 1.761.899,83 lei prin licitatie
deschisă, 578.787,61 lei prin cerere de ofertă, 44.073,26 lei prin negociere şi 712.112,97 prin
atribuire directă, restul de 1.292.750,25 lei reprezentând valoarea actelor adiţionale încheiate)
· Valoare achiziţii publice de lucrări – 1.299.315,69 lei (din care 149.357,51 lei prin licitaţie
deschisă, 645.903,08 lei prin cerere de ofertă, 480.147,33 lei prin negociere şi 100,84 prin
atribuire directă, restul de 23.806,93 lei reprezentând valoarea actelor adiţionale încheiate)
· Valoare achiziţii publice de servicii – 343.761,78 lei (din care 171.761,11 lei prin atribuire
directă, 150.000 lei prin norme procedurale interne, restul de 22.000,67 lei reprezentând
valoarea actelor adiţionale încheiate)











c) Raport financiar – contabil
Principalele activităţi desfăşurate în domeniul economic şi financiar contabil sau referit la:
înregistrarea propunerilor de angajare a unor cheltuieli, ordonanţarea şi plata la capitolul
cheltuieli materiale, de personal şi capital, pe articole de buget, conform prevederilor legale;
întocmirea evidenţei sintetice şi analitice a conturilor de imobilizări, corporale şi necorporale,
materiale, obiecte de inventar, clienţi, furnizori, debitori, creditori
din activitatea
D.G.A.S.P.C. Olt;
calcularea şi achitarea drepturilor de care beneficiază copiii încredinţaţi sau daţi în plasament
la asistenţii maternali profesionişti, din centrele de plasament sau din căsuţele de tip familial;
achitarea drepturilor şi facilităţilor de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap;
întocmirea lunară a balanţei de verificare sintetică pentru D.G.A.S.P.C. Olt.
întocmirea situaţiilor financiare trimestriale pentru ”Asistenţa socială pentru familie şi copii”,
”Asigurări şi asistenţa socială acordată persoanelor în vârstă”, „Asistenţa socială în caz de boli
şi invalidităţi”.
realizarea de rectificări bugetare în vederea asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea
nevoilor curente şi constituirea de stocuri la hrană, medicamente, materiale sanitare,
combustibil pentru încălzire etc.  la subcapitolele ”Asistenţa socială pentru familie şi copii”,
”Asigurări şi asistenţa socială acordată persoanelor în vârstă”, precum şi pentru asigurarea
plăţii drepturilor pentru copiii şi adulţii cu handicap  la subcapitolul „Asistenţa socială în caz
de boli şi invalidităţi”.
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Execuţia bugetară la 31.12.2007
Totalul creditelor aprobate este de 60.406.000 lei, din care 59.745.000 lei fonduri alocate de
Consiliul Judeţean Olt şi 661.000 RON fonduri externe nerambursabile pentru protecţia copilului,
situaţia plăţilor/cheltuielilor efectuate până la data de 31.12.2007, fiind următoarea:
· susţinerea activităţilor de asistenţă socială a familiei şi copilului:
a) fonduri alocate de Consiliul Judeţean Olt
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
 cheltuieli de personal
 cheltuieli materiale
 ajutoare sociale în numerar
 transferuri interne
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
20.113.000
14.200.000
5.702.000
95.000
116.000
1.006.000
21.119.000

Plăţi efectuate
19.204.089
13.492.962
5.504.961
93.885
112.281
1.002.521
20.206.610

Cheltuiala efectivă
19.068.931
13.762.297
5.100.468
93.885
112.281
3.167.494
22.236.425

Plăţi efectuate
166.049
300.600
466.649

Cheltuiala efectivă
92.908
20.592
113.500

b) fonduri externe nerambursabile
Denumire indicator
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
358.000
303.000
661.000

· susţinerea activităţilor de asistenţă socială în caz de invaliditate (fonduri Consiliul Judeţean Olt):
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
 cheltuieli materiale
 ajutoare sociale în numerar
Total cheltuieli

Credite aprobate
28.168.000
684..000
27.484.000
28.168.000

Plăţi efectuate
28.047.256
613.009
27.434.247
28.047.256

Cheltuiala efectivă
28.047.256
613.009
27.434.247
28.047.256

· asistenţa persoanelor vârstnice (fonduri alocate de Consiliul Judeţean Olt):
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
 cheltuieli de personal
 cheltuieli materiale
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
9.789.000
5.750.000
4.039.000
669.000
10.458.000

Plăţi efectuate
8.680.012
4.913.913
3.766.099
652.668
9.332.680

Cheltuiala efectivă
8.640.895
5.067.004
3.573.891
144.781
8.785.676

d) Gestionarea resurselor umane
Activităţi planificate conform „Programului de dezvoltare pe anul 2007 în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului”
1. Angajarea de personal de specialitate (asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut
etc) în serviciile cu deficit de personal
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2007, au fost angajate (conform legislaţiei în vigoare) cca.22 persoane cu
studii superioare în domeniul sociouman (7 psihologi, 5 asistenţi sociali şi 3 medici, 3
kinetoterapeuţi, alte studii  4).
2. Asigurarea formării profesionale iniţiale şi continue pentru întreg personalul DGASPC Olt
implicat în furnizarea de servicii sociale
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În conformitate cu nevoile identificate (nevoi de actualizare a cunoştinţelor profesionale,
nevoi de evoluţie profesională – creşterea competenţei), planul de formare profesională în anul 2007
cuprinde un număr de 26 salariaţi. De la începutul anului şi până în prezent au participat la cursuri de
formare profesională 20 persoane, din care:
 9 persoane în domeniul protecţiei drepturilor copilului (1 curs INA şi 8 persoane resursă –
participanţi la sesiunile locale din cadrul Campaniei de educaţie privind drepturile copilului –
Program cu finanţare Phare);
 1 persoană în domeniul protecţiei adultului (curs INA);
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3 persoane în domeniul achiziţiilor publice (cursuri INA);
5 persoane în domeniul dezvoltării locale (cursuri INA);
2 persoane în domeniul protecţiei muncii.
15 persoane formate ca formatori (PIN 2/2007 şi PIN 3/2007)
30 de persoane din sistemul de protecţie de tip rezidenţial al copilului formate în cadrul
PIN3/2007 pentru implementarea standardelor de minime obligatorii din domeniul protecţiei
copilului

Având în vedere complexitatea nevoilor de formare şi necesitatea identificării de resurse
suplimentare în acest scop, se intenţionează elaborarea şi adoptarea unei Strategii în domeniul
resurselor umane.
De asemenea, în cadrul Programului de interes naţional PIN 3/2007 lansat de ANPDC în luna
iulie 2007, a fost depus şi aprobat proiectul „Promovarea standardelor minime obligatorii din
domeniul protecţiei copilului şi monitorizarea respectării drepturilor copilului la nivelul judeţului
Olt”, prin care se urmăreşte dezvoltarea unui sistem de formare profesională care să sprijine
profesionalizarea permanentă a personalului din serviciile de prevenire a separării copilului de familie
şi diseminarea standardelor minime obligatorii în domeniu (formarea de formatori, formarea
personalului cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor şi formarea profesioniştilor din
serviciile rezidenţiale de protecţie a copilului).
Proiectul a demarat la începutul lunii noiembrie 2007 şi sa derulat până la data de
31.12.2007. Toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite prin realizarea următoarelor activităţi:
 formarea unui număr de 6 formatori;
 elaborarea şi tipărirea unui suport de curs pentru profesioniştii din serviciile rezidenţiale de
protecţie a copilului;
 formarea a 30 de persoane cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor;
 formarea a 30 de profesionişti din serviciile rezidenţiale de protecţie a copilului;
 întocmirea unui raport de evaluare a standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei
copilului şi a unui set de propuneri de îmbunătăţire a modului de utilizare şi implementare a
acestor standarde.
Alte activităţi: În cursul perioadei raportate, serviciul de specialitate din cadrul DGASPC Olt
a mai desfăşurat următoarele activităţi în domeniul resurselor umane:
 întocmirea a cca. 1337 de dispoziţii privind: numiri în funcţie (367), modificări ale
contractelor individuale de muncă/schimbări încadrare/modificări raport serviciu/ (390),
stabilire salariu/indemnizaţii (18), delegări/ prelungiri şi încetări delegări (30),
acordare/modificare/retragere sporuri asistenţi maternali profesionişti (85), avansări (146),
suspendări/încetări activitate (238), diverse etc. (63);
 operarea la zi în carnetele de muncă;
 încheierea a aproximativ 337 contracte individuale de muncă şi 328 acte adiţionale;
 întocmirea şi depunerea situaţiilor statistice lunare şi situaţiei semestriale privind numărul
mediu al salariaţilor şi a câştigurilor salariale.
 întocmirea a 9 de state de funcţii şi 29 state de personal
 organizarea a 15 concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante la care sau înscris 541 de
candidaţi;
 întocmirea a aproximativ 79 de dosare profesionale;
 operare program REVISAL.
e) Juridic şi contencios
În cursul perioadei raportate, serviciul de specialitate din cadrul DGASPC Olt a desfăşurat
următoarele activităţi:
 întocmirea a 279 de dispoziţii interne (cu privire la constituirea de comisii/echipe – 124, în
domeniul resurselor umane – 65, reglementare atribuţii – 50, altele – 40);
 reprezentarea DGASPC în instanţă pentru soluţionarea de acţiuni privind supravegherea
specializată a copiilor care săvârşesc fapte penale (12 acţiuni introduse, din care 10
soluţionate) şi instituirea tutelei (o acţiune introdusă şi soluţionată);
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realizarea a 13 cercetări disciplinare şi aplicarea sancţiunilor stabilite (avertisment scris,
reducerea salariului de bază, retrogradarea din funcţie, desfacerea disciplinară a
contractului de muncă)
reprezentarea DGASPC în instanţă (în calitate de pârât) în 12 cauze (5 de natură
administrativă şi 7 de resurse umane).

f) Audit
Au fost efectuate vizite de control la nivelul instituţiilor subordonate, în vederea realizării
următoarelor activităţi de auditare:
 audit de regularitate la Centrul de plasament „Floare de Colţ” Balş şi Centrul de plasament
„Temerarii” Balş;
 auditare situaţia gestiunilor (Centrul de plasament „Floare de Colţ” Balş), auditare
management sef centru), auditare management sef centru (Centrul de Îngrijire şi Asistentă
Fălcoiu), auditare situaţie patrimonială (Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia), fiind
întocmite rapoarte de audit având drept propuneri lichidarea unei gospodării anexă si
asigurarea de măsuri suplimentare pentru asigurarea pazei si securitătii bunurilor (inclusiv
sisteme de alarmă);
 auditare patrimoniu şi gestiuni la nivelul Centrului de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Cezieni, în urma controlului fiind întocmit un raport privind
inventarierea anuală, propuneri de casări mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă;
 auditarea, păstrarea şi securitatea bunurilor la Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu.
CONCLUZII
Aprecierea gradului de realizare a obiectivelor
Având în vedere faptul că nu au putut fi implementate toate acţiunile planificate pentru anul
2007, apreciem că, la nivel global, obiectivele au fost realizate în proporţie de 70%, existând însă
diferenţe privind gradul de realizare a fiecăruia dintre obiective.
Cele mai importante activităţi planificate şi neimplementate în cursul acestui an se referă la:
 înfiinţarea de servicii de zi/ de recuperare/ de consiliere la nivel local;
 instruirea membrilor consiliilor comunitare consultative;
 integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă şi diversificarea serviciilor de
suport pentru copiii/tinerii cu dizabilităţi;
 înfiinţarea unui centru de formare profesională în domeniul social la nivel judeţean;
 înfiinţarea de servicii pentru victimele violenţei în familie şi funcţionarea serviciului
Telefonul copilului;
 realizarea de servicii medicosociale la domiciliu şi a altor servicii la nivel local (în special
pentru vârstnici);
 înfiinţarea de ateliere protejate/ateliere ocupaţionale.
Toate acestea, alături de activităţile realizate parţial, au diminuat gradul de îndeplinire a unor
obiective cum ar fi integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi şi a celor cu dizabilităţi,
dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului,
specializarea personalului, diversificarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor
cu dizabilităţi.
Cauze ale nerealizării acţiunilor planificate:
 oportunităţile de finanţare reduse;
 lipsa suportului material şi financiar, dar şi a resurselor umane de specialitate/specializate la
nivelul comunităţilor locale pentru punerea în practică a unui plan de prevenire a situaţiilor
de risc, astfel încât se persistă în delegarea responsabilităţilor la nivel judeţean;
 nivelul scăzut de implicare a comunităţii (mai ales în ceea ce priveşte copiii/persoanele cu
dizabilităţi) şi a unor instituţii publice în asumarea responsabilităţilor ce le revin conform
Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 personalul de specialitate insuficient.
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Rezultatele obţinute comparativ cu anul 2006, pot fi sintetizate astfel:
v Referitor la sistemul de asistenţă socială a persoanei adulte:
 A demarat procesul de diversificare a serviciilor alternative destinate asistenţei sociale a
persoanelor vârstnice şi numărului de persoane care beneficiază de servicii alternative, în
raport cu cele instituţionalizate; astfel, faţă de 2006, când sistemul de protecţie a
persoanei adulte includea doar servicii de tip rezidenţial, în prezent funcţionează 2 tipuri
de servicii alternative la instituţionalizare (un centru de zi pentru persoane vârstnice şi un
centru de informare şi consiliere), astfel încât ponderea numărului de beneficiari ai
serviciilor alternative a atins în 2007 un procent de aproape 25%.
2006

2007

0%

25%

pers. vârstnice instit.

pers. vârstnice
instit.

pers. vârstnice în serv.
alternative
100%



75%

pers. vârstnice în
serv. alternative

A demarat procesul de diversificare a serviciilor alternative destinate asistenţei sociale a
persoanelor cu dizabilităţi şi creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii
alternative, în raport cu cele instituţionalizate; au devenit funcţionale cele 2 centre de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, astfel încât ponderea numărului de beneficiari
ai serviciilor alternative a atins în 2007 un procent de aproape 17%.
2007

2006

0%

100%

17%

pers. cu dizabilităţi
instit.
pers. cu dizabilităţi în
serv. alternative

pers. cu dizabilităţi
instit.

83%

pers. cu dizabilităţi
în serv. alternative

 la nivelul instituţiilor rezidenţiale sa realizat o reorganizare a serviciilor în funcţie de
caracteristicile beneficiarilor, respectiv au fost înfiinţate mai multe cămine pentru persoane
vârstnice, astfel încât persoanele vârstnice să nu mai locuiască în centrele destinate
persoanelor cu dizabilităţi; în prezent există 4 cămine pentru persoane vârstnice (faţă de 1 în
2006), numărul celor care locuiesc în servicii care nu li se adresau în mod direct fiind redus
la 10 de persoane.
 numărul persoanelor reintegrate din instituţiile pentru adulţi se menţine la acelaşi nivel (23
de persoane au fost reintegrate în 2006 şi 22 în 2007).
Cu toate acestea, se constată o uşoară creştere a numărului persoanelor instituţionalizate
(cca.1,5%), dar şi neinstituţionalizate (peste 7%), iar numărul persoanelor care solicită/ pentru care se
solicită instituţionalizarea a crescut considerabil (cu cca.70%), fapt ce demonstrează necesitatea
diversificării şi descentralizării serviciilor la nivel local.
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v Referitor la protecţia şi promovarea drepturilor copilului:
 A continuat creşterea ponderii numărului de copii protejaţi în unităţi rezidenţiale de tip
familial în totalul numărului de copii protejaţi în sistem rezidenţial, reuşinduse inversarea
proporţiilor în favoarea sistemului de tip familial (au fost luate în calcul şi unităţile de tip privat):
31.12.2007

31.12.2006

47%

35%

clasic rezidenţial
53%

clasic rezidenţial

case de tip familial

case de tip familial
65%

 Se menţine tendinţa de creştere a ponderii numărului de copii beneficiari ai serviciilor
destinate prevenirii instituţionalizării şi menţinerii copilului în familie şi serviciilor de protecţie de
tip familial în raport cu ponderea beneficiarilor serviciilor de tip rezidenţial (a fost luat în calcul
numărul total de beneficiari, inclusiv din serviciile de recuperare a copilului cu dizabilităţi):
Benef iciari 2007

Beneficiari 2006

28%

16%

21%

24%

prevenire

prevenire

familial

familial

rezidenţial

rezidenţial

56%

55%

Ca şi în cazul persoanelor adulte, se constată însă o creştere a numărului de intrări în sistemul
de protecţie de tip rezidenţial, fiind astfel necesară dezvoltarea serviciilor de prevenţie.
 numărul de copii instituţionalizaţi în centre rezidenţiale clasice a scăzut cu 41% faţă de
sfârşitul anului trecut  de la 227 (31.12.2006) la 134 (31.12.2007);
 au fost create premisele pentru dezvoltarea unui sistem de formare profesională a
persoanelor care lucrează în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale a copilului.
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