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Nr.________/_________2013
RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012
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 constituindu-l 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. Planificarea activităţilor
pentru anul 2012 a fost realizată în cadrul Planului de acţiune pe anul 2012 pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2009 – 2012, pe 3
domenii de interes:
I. Protecţia copilului;
II. Persoane cu dizabilităţi
III. Persoane vârstnice
I. PROTECŢIA COPILULUI
Pentru realizarea obiectivelor din acest domeniu, în perioada raportată au fost
planificate şi derulate următoarele acţiuni:
1. Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea
standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în
dificultate prin:
1.1 Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La sfârşitul anului 2012 erau monitorizaţi 465 copii (pe baza datelor transmise de 53
primării), fiind întocmite 113 rapoarte de evaluare iniţială şi 32 planuri de servicii.
1.2. Sprijinirea autorităţilor locale pentru instruirea asistenţilor sociali/persoanelor cu
atribuţii de asistenţă socială, precum si pentru înfiinţarea structurilor comunitare
consultative şi instruirea membrilor acestora.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului au fost înfiinţate 3 consilii comunitare consultative, iar în prezent
funcţionează consilii comunitare consultative la nivelul a 80 de localităţi.
1.3. Derularea de acţiuni de informare privind drepturile copilului, pentru prevenirea
separării de familie, prevenirea şi combaterea abuzului/neglijării/exploatării, combaterea
violenţei elaborarea şi distribuirea de materiale informative.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul trim. I a avut loc o acţiune de informare in cadrul Scolii nr. 4 din Corabia
(13.03.2012), fiind prezentate următoarele teme: drepturile copilului, violenta in familie,
semnalarea cazurilor la Telefonul de Urgenta.

În cursul trim. II s-a desfăşurat o acţiune de prelucrare a personalului cu atribuţii
de asistenţă socială din cadrul Spitalului Judeţean Slatina şi din cadrul Spitalului Municipal
Caracal, tema abordată fiind – „Drepturile copilului – identificare şi semnalare cazuri de
abuz, neglijare, exploatare”. De asemenea, a mai fost organizată şi o acţiune de informare
în comuna Fălcoiu la care au participat cadrele medicale din localitate, reprezentanţi ai
primăriei şi 9 persoane din comunitate temele abordate fiind: drepturile copilului, violenţa
în familie, semnalarea cazurilor de abuz/neglijare/exploatare. Au fost distribuite pliante şi
fluturaşi cu drepturile copilului.
În cursul trim. III a avut loc întâlnirea de lucru a echipei judeţene anti-trafic de la
nivelul jud. Olt la care au participat şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului
de Persoane – Centrul Regional Craiova.
În cursul trim. IV au fost distribuite către cele 112 primării din judeţ pliante cu
informaţii despre prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, precum şi a
violenţei în familie, iar în data de 16.11.2012 a fost derulată o acţiune de informare în zona
„Fântânii Speranţa” în cadrul Proiectului de Incluziune socială derulat de MMFPS
„Campania de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi
combaterea violenţei în familie”.
De asemenea, în cursul anului, activitatea DGASPC OLT a fost mediatizată în 73
articole în presa scrisă locală precum şi în 2 apariţii la televiziunea locală.
1.4. Asigurarea funcţionării şi mediatizării „Telefonului de urgenţă”.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2012 la Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă au
fost înregistrate 43 apeluri privind sesizarea unor situaţii de abuz/neglijare/exploatare a
copilului; dintre acestea, au fost confirmate 4 cazuri de neglijare (pentru 4 copii) şi 2 cazuri
de abuz (pentru 2 copii), toate cazurile fiind soluţionate; au mai fost preluate de la nivel
naţional 8 sesizări privind existenţa unor situaţii de abuz/neglijare a copilului fiind confirmat
1 caz de neglijare şi 1 caz de abuz. Cazurile confirmate au fost soluţionate.
1.5. Furnizarea de servicii pentru copiii străzii şi copii abuzati/neglijati/exploatati.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul Complexului Servicii „Sf. Ştefan” Slatina au beneficiat de găzduire pe
perioada determinată, îngrijire şi asistenţă, consiliere (juridică, psihologică, socială), sprijin
pentru reintegrare, socializare şi petrecerea timpului liber 23 de copii (22 copii
neglijaţi/abuzaţi şi 1 copil al străzii);
1.6. Furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităti şi funcţionarea
echipei mobile pentru acordarea de servicii de recuperare la domiciliu
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Prin cele 2 centre de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi s-au asigurat servicii de
recuperare si reabilitare, îngrijire social-medicală pe timpul zilei, kinetoterapie,
psihoterapie, logopedie pentru 128 de copii cu dizabilităţi (67 copii care locuiesc cu
familiile lor şi 61 copii proveniţi din sistemul de protecţie al DGASPC Olt). De asemenea,
s-au acordat servicii de recuperare la domiciliu prin echipa mobila care a realizat 20
deplasări, numărul beneficiarilor fiind de 27 copii (gradul Grav şi Accentuat).
Alte activităţi realizate de echipa mobilă au fost: întâlniri cu familiile copiilor
beneficiari, evaluarea psihologică şi logopedică a copilului precum şi evaluarea
Kinetoterapeutică a copilului.
1.7. Continuarea programului ”Şcoala părinţilor” la nivelul serviciilor alternative din
cadrul DGASPC Olt.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2012 la nivelul centrelor de recuperare şi a centrelor de zi au fost
organizate 39 de sesiuni în cadrul programului „Şcoala Părinţilor”. Printre temele abordate
s-au regăsit următoarele:
„Servicii sociale. Problemele copiilor cu dizabilităţi”;
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„Schimbarea atitudinii faţă de copilul cu dizabilităţi – baza incluziunii sociale”;
„Metode de utilizare a ludoterapiei”;
„Relaţiile dintre adolescenţi”;
„Agresivitatea – un răspuns de neadaptare”
„Toleranţa începe în familie”
„Participarea ambilor părinţi în procesul educativ” etc..
1.8. Derularea de acţiuni/programe de prevenire şi combatere a delincvenţei
juvenile în instituţii le de tip rezidenţial / de zi pentru copii.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2012 în cadrul caselor de tip familial şi a centrelor de zi au fost
organizate în colaborare şi cu reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate aproximativ 40 de
sesiuni privind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile. Printre temele abordate sau regăsit:
„Anturajul – cum şi cu cine legăm prietenii”;
„Feriţi-vă de droguri”
„Fii absolvent, nu delincvent!”
„Problematica traficului de fiinţe umane”
„Infracţiuni şi pedepse” etc..
1.9. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie prin acordarea de sprijin
pentru acces la un loc de muncă si/sau locuinţă, asigurarea de servicii specializate pentru
tinerii cu dizabilităti.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
In cursul anului 2012 au fost luaţi în evidenta 40 tineri in vederea pregătirii
integrării. La 31.12.2012 in evidenta compartimentului de specialitate erau 82 de
beneficiari (80 tineri integraţi sosio-profesional, aflaţi in perioada de monitorizare si 2 tineri
pentru care se pregăteşte integrarea socio-profesionala). De asemenea, în cursul anului
au fost angajaţi 11 tineri, iar pentru 23 de tineri se fac demersuri in vederea obţinerii unei
locuinţe .
Au mai fost organizate 16 acţiuni de informare si consiliere a tinerilor din serviciile
de tip rezidenţial (aproximativ 70 participanţi) şi au fost derulate 8 sesiuni de instruire cu
personalul care lucrează cu tinerii (27 participanţi).
Au fost efectuate vizite la 40 de agenţi economici fiind identificate 29 locuri de
muncă.
1.10. Respectarea standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului,
promovarea parteneriatului şi mediatizarea/popularizarea serviciilor oferite.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Toate serviciile din domeniul protecţiei copilului sunt acreditate, iar la nivelul
DGASPC Olt sunt încheiate 11 colaborări cu ONG-uri, din care 8 colaborări permanente
şi 3 colaborări pentru implementarea de proiecte cu finanţare externă. Mai departe, la
nivelul tuturor serviciilor sunt încheiate parteneriate de colaborare cu instituţii din
comunitate (şcoli, biserică, poliţie, primărie, ONG-uri etc. ). De asemenea, acestea dispun
de materiale informative pentru popularizarea serviciilor oferite.
2. Reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin
reintegrarea lor în familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă prin:
2.1. Acordarea de servicii de prevenire a abandonului şi instituţionalizării şi de
servicii tip familial/ rezidenţial pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţi.
Păstrarea unei ponderi reduse a copiilor instituţionalizaţi în raport cu ponderea copiilor din
servicii de prevenire şi măsuri de tip familial.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
In cursul anului 2012 au beneficiat de protecţie alternativa (masuri de protecţie
speciala si tutela) precum si de servicii de prevenire 1763 copii din care:
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-

339 copii (19,22% ) au fost beneficiari ai serviciilor de prevenire (centre de zi,
centre de consiliere, centre de recuperare, centre maternale),
991 copii (56,21 %) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial
(asistent maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut
instituita tutela,
433 copii (24,56%) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip
rezidenţial (case de tip familial publice/private, centru de plasament, centrul Paşi
spre Viitor si centrul de primire in regim de urgenta).

Adopţie – Pe parcursul anului 2012, au fost eliberate 23 de atestate pentru
persoane/familii apte să adopte, au fost finalizate 28 acţiuni de deschidere a proceduri de
adopţie, au fost realizate 12 încredinţări în vederea adopţiei, 22 încuviinţări adopţie şi au
fost elaborate 16 referate de închidere caz. În prezent sunt monitorizate 39 adopţii
finalizate şi sunt în derulare alte 8 (6 în faza de deschidere de procedură şi 2 în faza de
încuviinţare a adopţiei).
Dinamica beneficiarilor in cadrul serviciilor de tip rezidenţial a fost: 66 intrări si 55
ieşiri. Au fost reintegraţi in familie 24 copii (8 din sistemul rezidenţial, 8 de la AMP si 8 din
plasament familial).
2.2. Continuarea procesului de închidere a Centrului de plasament Floare de colţ
Balş.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Se are în vedere limitarea numărului de intrări în acest centru, în scopul reducerii
numărului de beneficiari. În cursul anului 2012 s-au înregistrat 2 intrări şi 8 ieşiri astfel
încât la data de 31.12.2012 in CP Floare de Colt beneficiau de îngrijire 69 copii / tineri (în
scădere faţă de 72 beneficiari la 31.12.2011).
2.3. Înfiinţarea a 3 centre de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comunele
Bărăşti, Cungrea şi Sârbii Măgura
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Proiectele sunt in curs de implementare, în prezent fiind în faza de avizare a
documentaţiei tehnico-economice.
Alte activităţi în domeniul protecţiei copilului:
- administrarea bazelor de date pentru copii „Fişa Copilului” (839 operaţiuni) şi
„CMTIS” (2629 operaţiuni), monitorizarea dinamicii serviciilor şi măsurilor de protecţie şi
transmiterea de rapoarte lunare şi trimestriale către MMFPS – Direcţia Generală protecţia
Copilului;
- monitorizarea şi evaluarea periodică a situaţiei copiilor care beneficiază de măsuri
de protecţie specială - au fost realizate peste 700 de reevaluări ale copiilor din plasament
familial şi rezidenţial şi peste 500 de vizite la copiii plasaţi la asistenţi maternali şi au fost
întocmite/revizuite peste 2000 de planuri individualizate de protecţie/ programe de
intervenţie pentru copiii aflaţi în plasament familial, la asistenţi maternali şi în instituţii
rezidenţiale;
- reprezentarea DGASPC Olt în instanţă în cauze privind copiii aflaţi în situaţii de
risc şi consilierea juridică a copiilor/familiilor – au fost introduse cca.325 de acţiuni în cauze
privind instituirea, menţinerea, înlocuirea sau revocarea unei măsuri de protecţie specială,
precum şi pentru realizarea procedurilor de adopţie;
- pe ordinea de zi a şedinţelor CPC au fost 2021 dosare din care au fost aprobate
2011, fiind emise 2011 Hotărâri CPC referitor la: stabilirea unei măsuri de protecţie – 224;
încadrare în grad de handicap – 1783; orientare şcolară – 4.
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II. PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
Pentru realizarea obiectivelor din acest domeniu, în perioada raportată au fost
planificate şi derulate următoarele acţiuni:
1. Creşterea continuă a calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi sprijinirea
familiilor aparţinătoare prin:
1.1. Evaluarea potenţialului şi abilităţilor persoanelor cu handicap în vederea
orientării către activităţi şi meserii adaptate potenţialului funcţional al acestora şi
colaborarea cu AJOFM în vederea sprijinirii integrării profesionale a persoanelor cu
dizabilităţi.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Au fost orientate către AJOFM 15 persoane cu handicap instituţionalizate şi 11
persoane cu handicap din comunitate, iar 8 persoane cu handicap au fost angajate (4 din
comunitate şi 4 instituţionalizate).
1.2. Acţiuni de informare a beneficiarilor şi a potenţialilor angajatori şi sprijinirea
persoanelor cu dizabilităţi în accesarea unui loc de muncă (inclusiv prin participarea la
bursa locurilor de muncă).
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Au fost organizate 8 acţiuni de informare în centrele pentru persoane cu dizabilităţi,
fiind consiliate 68 persoane cu handicap. În cursul anului au fost informaţi cu privire la
dreptul la muncă al persoanei cu handicap 40 agenţi economici fiind angajate 9 persoane.
1.3. Încheierea de parteneriate, realizarea şi distribuirea de materiale informative,
pentru popularizarea serviciilor DGASPC şi pentru promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, egalitatea de şanse.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul CIA/CRRPH sunt încheiate parteneriate cu primăria (6), cu unităţi
şcolare (15) si cu Biserica (7) . Până în prezent au fost distribuite aproximativ 130 pliante
şi 100 fluturaşi cu informaţii pentru popularizarea serviciilor DGASPC Olt şi pentru
promovarea drepturilor peroanelor cu handicap.
1.4. Monitorizarea procesului de instruire a asistenţilor personali care îngrijesc
persoane cu handicap.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Conform ultimelor date transmise de către primării, numărul total de asistenţi
personali este de 865, din care 756 au beneficiat de cel puţin o instruire – dintre aceştia
283 beneficiind de instruire autorizata.
2. Dezvoltarea centrelor de tip rezidenţial şi a centrelor alternative pentru
persoanele cu handicap mintal, cu psihopatologii şi afecţiuni multiple, prin
programe specifice prin:
2.1. Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu dizabilităţi în cadrul
centrelor rezidenţiale si centrelor de recuperare din cadrul DGASPC Olt; asigurarea de
spaţii pentru desfăşurarea de activităţi de ergoterapie la nivelul centrelor rezidenţiale
pentru persoane cu handicap.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2012 au beneficiat de servicii de tip rezidenţial 332 persoane cu
handicap, iar de servicii de recuperare 149 persoane cu handicap. În cadrul CRRPH
Caracal, CRRPH Cezieni si CIA Corabia exista cate un spaţiu amenajat pentru derularea
activităţilor de ergoterapie (nr. mediu de utilizatori: CRRPH Caracal – 25; CRRPH Cezieni
– 18; CIA Corabia – 22).
2.2. Continuarea procesului de restructurare/ reabilitare a CIA Şopîrliţa
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul trim.I 2012 a fost finalizat procesul de reabilitare pentru CIA Şopârliţa.
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III. PERSOANE VÂRSTNICE
Pentru realizarea obiectivelor din acest domeniu, în perioada raportată au fost
planificate şi derulate următoarele acţiuni:
3. Dezvoltarea sistemului de consiliere juridică gratuită, precum şi a
serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice prin:
3.1. Furnizarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice în centrele rezidenţiale
şi în serviciile alternative din cadrul DGASPC Olt; asigurarea de spaţii adecvate pentru
activităţi în aer liber la nivelul centrelor rezidentiale pentru persoane vârstnice.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2012 au beneficiat de servicii de tip rezidenţial 222 persoane
vârstnice. De asemenea aprox. 240 persoane vârstnice au beneficiat de serviciile CSPV
Slatina. În cursul anului a fost raportată existenţa a 3 spatii amenajate ca mini-grădini/
părculeţe in CPV Slatina, CPV Fălcoiu si CPV Spineni.
3.2. Colaborarea cu primăriile în vederea implicării active a persoanelor vârstnice în
viaţa comunităţii şi realizarea de acţiuni de informare/ sensibilizare pentru valorizarea
persoanelor vârstnice.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul a 3 localităţi în care funcţionează servicii pentru persoanele vârstnice
sunt încheiate parteneriate cu 3 primării, respectiv :
1). Complex servicii persoane vârstnice Slatina şi Direcţia de Protecţie şi Asistenţă
Socială Slatina;
2). CPV Băbiciu şi Primăria Băbiciu;
3). CSPA Spineni şi Primăria Spineni.
Serviciul management de caz pentru adult a încheiat până în prezent 18
parteneriate cu 18 primării prin care se urmăreşte facilitarea implicării vârstnicilor în luarea
deciziilor care îi privesc de la nivelul comunităţii.
Alte activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi a
persoanelor vârstnice
- administrarea bazei de date privind persoanele vârstnice şi persoanele cu
dizabilităţi instituţionalizate, respectiv 434 operaţiuni în „Fişa Adultului”;
- pe ordinea de zi a şedinţelor CEMPH au fost 7613 dosare de încadrare în grad de
handicap, din care au fost aprobate 7259, numărul total de persoane cu handicap aflate în
evidenţă pentru punerea în drepturi fiind de 12.713 (la 31.12.2012);
- au fost primite 29 de solicitări de instituţionalizare din partea persoanelor cu
handicap, din care au fost soluţionate 22 solicitări;
- au beneficiat de consiliere 37 persoane cu handicap şi 54 de aparţinători legali cu
privire la admiterea în CIA/CRRPH precum şi a obligaţiilor legale ce le revin;
- au fost realizate 202 reevaluări ale situaţiei persoanelor cu handicap din centre,
din care pentru 51 cazuri s-a făcut şi verificare în teren;
- au fost primite 66 de solicitări de instituţionalizare din partea persoanelor vârstnice
din care au fost aprobate 56;
- au beneficiat de servicii de consiliere 69 persoane vârstnice şi 75 de aparţinători
legali cu privire la admiterea în CPV şi a obligaţiilor ce le revin;
- au fost realizate 215 reevaluări ale situaţiei persoanelor vârstnice din centre, din
care pentru 65 de cazuri s-a făcut şi verificare în teren;
- acţiuni şi evenimente organizate la nivelul unităţilor de asistenţă şi protecţie, cum
ar fi: excursii, programe artistice, informări pe diverse teme (sănătate, drepturi şi facilităţi
etc.), participarea beneficiarilor la evenimentele organizate în comunitate, sărbătorirea
unor zile speciale (evenimente istorice, Paştele, Crăciunul, 8 Martie, etc.).
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IV. Alte activităţi de ordin administrativ, financiar, logistic şi control
desfăşurate la nivelul DGASPC Olt prin intermediul serviciilor de specialitate:
a. DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL. Principalele
activităţi
desfăşurate
în
domeniul economic şi financiar contabil s-au referit la:
- înregistrarea propunerilor de angajare a unor cheltuieli, ordonanţarea şi plata la
capitolul cheltuieli materiale, de personal, asistenţă socială şi capital, pe articole de buget
cu întocmirea anexelor 1,2,şi 3 pentru DGASPC Olt, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la cele patru faze ale execuţiei bugetare, Angajarea, Lichidarea, Ordonanţarea
şi Plata, urmărind încadrarea plăţilor în bugetul aprobat pe Titluri, articole şi alineate
bugetare;
- 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 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;
- 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”.
Execuţia bugetară la 31.12.2012 : total credite aprobate – 81.450.000 lei, din care
plăţi efectuate – 79.712.418.
b. DOMENIUL ACHIZIŢII PUBLICE. Situaţia achiziţiilor publice pentru perioada
raportată se prezintă astfel:
Proceduri realizate pentru achiziţia de produse:
- număr cereri de oferte ONLINE: 8 cu valoare totală de 1.048.690, 45 lei;
- număr cereri de oferte OFFLINE: 2 cu valoare totală de 2.078.347,69 lei;
Proceduri pentru achiziţia de lucrări:
- atribuire directă OFFLINE: 456.821,82 lei
Proceduri pentru achiziţia de servicii:
- atribuire directă OFFLINE: 603.802, 66 lei
Acte adiţionale încheiate: 10 cu valoare totală de 546.041, 96 lei, pentru achiziţia
de produse.
c. DOMENIUL RESURSE UMANE. Principalele activităţi desfăşurate se referă la:
- Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru anul
2012;
- Planul anual de formare profesională a personalului contractual din aparatul
propriu şi serviciile din subordine pentru anul 2012;
- Număr dispoziţii elaborate: 3905 (numiri în funcţie, încetare contracte, modificări
dispoziţii şi clauze contractuale, propunere pensie, acordare clase salarizare etc. );
- Număr contracte de muncă încheiate şi acte adiţionale: 84 contracte pe perioadă
determinată şi 7 acte adiţionale;
- Număr state funcţii şi personal realizate: 54;
- Întocmit S1 şi S2– ancheta asupra câştigurilor salariale – dările de seamă
statistice lunare şi transmise la Direcţia Judeţeană de Statistică Olt;
- Întocmit LV – ancheta locurilor de muncă vacante la trim. I, II, III, IV – dările de
seamă statistice trimestriale şi transmise la Direcţia Judeţeană de Statistică Olt;
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- Stabilirea şi raportarea la BBS a numărului mediu de salariaţi al DGASPC OLT pe
centre de copii şi adulţi – lunar şi a tabelului nominal cu persoanele încadrate în grad de
handicap din cadrul DGASPC Olt;
- Completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul DGASPC
OLT;
- Raportul MMFPS – standarde de cost;
d. DOMENIUL PATRIMONIU, TEHNIC, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECŢIA MEDIULUI, ADMINISTRATIV ŞI
APROVIZIONARE
I. Compartimentul patrimoniu şi tehnic:
- refacere şarpantă şi învelitoare la blocul alimentar al CSPA Slatina,
- fundamentarea necesarului de fonduri necesare la nivelul centrelor pentru
ignifugarea şarpantelor de la clădiri;
- fundamentarea necesarului de fonduri pentru serviciile de deratizare, dezinsecţie
şi dezinfecţie la centrele de asistenţă socială;
- fundamentarea necesarului de fonduri pentru realizarea de lucrări la CRRPH
Cezieni (lucrări instalaţii sanitare şi termice, lucrări de reparaţii tâmplărie la bucătărie şi la
sala de mese), CRRPH Caracal (lucrări de termoizolare exterioară), CTF Sf. Nicolae
(lucrări reparaţii şarpantă şi învelitoare acoperiş), CIA Şopârliţa (reparaţii învelitoare
acoperiş) şi sediul DGASPC Olt (reparaţii instalaţii joasă tensiune et.1) precum şi
supravegherea şi recepţionarea lucrărilor;
- eliberare certificate PRAM pentru prize de pământ la toate Centrele.
II. Compartiment securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva
incendiilor şi protecţia mediului
a. Apărare împotriva incendiilor:
- s-au efectuat instruirile generale, specifice şi periodice conforme tematicii;
- s-au efectuat controale pe linia situaţiilor de urgenţă la toate centrele;
- au fost realizate testările anuale privind situaţiile de urgenţă în cadrul tuturor
centrelor.
b. Securitate şi sănătate în muncă
- s-a întocmit tematica de instruire pentru anul 2013 în domeniul sănătăţii şi
securităţii în muncă;
- au fost efectuate instruiri periodice potrivit tematicii şi instruiri introductiv generale
la personalul delegat şi detaşat.
c. Protecţia mediului
- s-au făcut demersurile legale pentru prelungirea contractului de utilizare,
exploatare a resurselor de apă cu Administraţia Naţională Apele Române;
- s-au distribuit negaţii de mediu Centrelor pentru acreditare;
- s-a urmărit modul de aplicare a dispoziţiilor legale cu privire la sistemul operativ de
monitorizare a stării mediului,
- trimestrial sunt transmise fişele de măsurători hidrometrice către APELE
ROMÂNE.
III. Compartimentul administrativ şi aprovizionare:
- întocmire necesar pentru alimente, cazarmament şi echipament, medicamente şi
materiale sanitare, materiale de curăţenie şi combustibil;
- întreţinerea şi conservarea clădirilor şi spaţiilor prin: refacere zugrăveli, instalaţie
apă curentă, instalaţie electrică, instalaţie sanitară şi termică;
- gestionare parc auto: reparaţii, revizii şi ITP la parcul auto, poliţe asigurare RCA şi
CASCO, rovignete parc auto.
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CONCLUZII
Aprecierea gradului de realizare a obiectivelor
În urma evaluării activităţii DGASPC Olt în cursul anului 2012 se constată că
activităţile prevăzute în cadrul planului de acţiune pe anul 2012 au fost realizate în
proporţie de 100% (15 activităţi), respectiv 90% (4 activităţi ); alte două activităţi sunt în
curs de realizare, termenul lor de finalizare fiind sfârşitul anului 2013.
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