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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015
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 2015 a fost realizată în cadrul Planului de acţiune pe anul 2015 pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2014 – 2016.
Activităţile desfăşurate conform Direcţiilor de acţiune din programului de
guvernare 2014 -2016 au fost:
1. Stimularea si extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor pe
piaţa muncii, în special a celor proveniţi din centrele de plasament si a persoanelor
cu handicap.
1.1 Identificarea persoanelor cu handicap instituţionalizate care pot fi încadrate în
muncă, încurajarea integrării profesionale şi orientarea acestora către meserii adecvate,
precum şi acţiuni de consiliere si orientare în cadrul centrelor.
Au fost organizate 6 acţiuni de informare privind integrarea socio-profesională a
persoanelor cu handicap instituţionalizate.
1.2 Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din evidenţa DGASPC Olt, a
potenţialilor angajatori cu privire la dreptul la muncă al persoanei cu handicap şi susţinerea
de care pot beneficia pentru angajarea de persoane cu handicap precum şi colaborarea cu
organizaţii neguvernamentale, AJOFM şi agenţi economici, în vederea sprijinirii integrării
profesionale a persoanelor cu handicap.
În cursul anului au beneficiat de consiliere privind integrarea socio-profesională 46
persoane cu handicap instituţionalizate şi au fost efectuate 16 acţiuni de informare a
agenţilor economici cu privire la dreptul la muncă al persoanei cu handicap. De asemenea,
sunt în derulare 3 parteneriate în domeniul sprijinirii integrării socio-profesionale a
persoanelor cu handicap, un parteneriat cu AJOFM Olt, un parteneriat cu S.C. VOMARIS
IMPEX SRL şi un parteneriat cu S.C. Negreş Grup SRL..
1.3 Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă
independentă în serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt.
Toate serviciile de tip rezidenţial au acreditare şi licenţă de funcţionare. În funcţie de
vârsta, gradul de maturitate şi tipul de dizabilitate al beneficiarilor coordonatorii serviciilor
de tip rezidenţial asigură implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de
viaţă independentă.
1.4 Realizarea de acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din serviciile
rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt cu privire la deprinderile de viaţă independentă şi
facilităţile şi măsurile de suport oferite de stat.

În cursul anului au fost organizate 9 acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din
CTF Sf. Andrei Slatina si CTF Sf. Valentin Slatina.
1.5 Asigurarea de rezidenţă temporară în Centrul de îngrijire pentru tineri „Paşi spre
viitor” Corabia.
În cursul anului 1 tânăr a beneficiat de sprijin în cadrul Centrului Paşi spre Viitor.
1.7 Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin încheierea de
parteneriate cu instituţii/ autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, etc.
În prezent 25 tineri sunt sprijiniţi de compartimentul prevenire marginalizare socială
pentru obţinerea unei locuinţe.
Pe lângă acţiunile prezentate mai sus menţionăm şi 2 proiecte POSDRU: proiectul
SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale şi
ocuparea persoanelor vulnerabile ID 144367 (în care DGASPC Olt a fost Lider de
parteneriat) şi Proiectul VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa muncii
pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS ID
144616 (în care DGASPC OLT a fost Partener). Aceste proiecte au vizat facilitarea
accesului pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru persoane din grupuri
vulnerabile (tineri care părăsesc sistemul de protecţie, persoane cu dizabilităţi, persoane
de etnie rroma, persoane care trăiesc din venitul mimim garantat şi persoane care au
părăsit timpuri şcoala).
Astfel, în cadrul proiectului SOCIAL – Iniţiativa Multiregională pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile ID 144367 au
fost înfiinţate în judeţele Olt, Gorj şi Constanţa 5 structuri de economie socială (un SES cu
profil lucrări construcţii şi amenajare, un SES cu profil olărit, un SES cu profil after school,
un SES cu profil organizare evenimente şi un SES cu profil croitorie). În cadrul acestora au
fost angajate 38 persoane – 5 manageri şi 33 angajaţi (din care 28 aparţinând grupurilor
vulnerabile – 16 persoane de etnie romă, 5 tineri proveniţi din sistemul de protecţie, 5
persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 1 persoană cu dizabilităţi şi 1 persoană
care a părăsit timpuriu şcoala).
Totodată, pe parcursul proiectului au fost furnizate servicii de consiliere pentru
orientare profesională pentru 660 persoane din grupuri vulnerabile şi au fost organizare 5
cursuri de calificare şi 7 cursuri de iniţiere în urma cărora au fost certificate 169 persoane
din grupuri vulnerabile, acestea beneficiind şi de subvenţii în vederea participării la
formare.
De asemenea, 60 de salariaţi din sistemul de asistenţă socială din judeţele Olt şi
Constanţa au beneficiat de cursuri de perfecţionare de „consilier vocaţional.”
În ceea ce priveşte Proiectul VALORificarea oportunităţilor de insertie pe piaţa
muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în Intreprinderi Sociale
VALORIS ID 144616 (în care DGASPC OLT a fost Partener) poate fi menţionată
înfiinţarea în judeţul Olt a unei structuri de economie socială cu profil olărit în cadrul căreia
au fost angajate 9 persoane: 1 manager, 1 responsabil achiziţii şi 7 persoane care provin
din grupul ţintă şi care au fost calificate în meseria de „modelator ceramică”.
2. Reforma sistemului de asistenţă socială prin transformarea acestuia dintrun sistem pasiv în unul proactiv. Schimbarea accentului de pe asistenţă acordată
individului pe construirea măsurilor de protecţie socială în jurul protecţiei familiei,
prin creşterea gradului de securitate socială, dar şi al responsabilităţii individuale
printr-o politică socială centrată pe copil şi familie, care să încurajeze o îmbătrânire
demnă si bazată pe un sistem integrat de servicii si prestaţii sociale pentru
grupurile vulnerabile.
2.1 Colaborarea cu primăriile pentru monitorizarea procesului de calificare a
asistenţilor personali şi organizarea de întâlniri periodice de informare instruire cu
reprezentanţii autorităţilor locale precum şi încheierea de contracte de parteneriat şi
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colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii
neguvernamentale.
Numărul de asistenţi personali este de 900 din care 833 asistenţi personali au
beneficiat de-a lungul timpului de cel puţin o sesiune de instruire, iar 283 asistenţi
personali au beneficiat de instruire autorizată.
De asemenea, în cursul anului 2015 au fost derulate următoarele parteneriate:
- Parteneriat cu Fundaţia KIDS ALIVE în vederea colaborării şi a sprijinului reciproc
în domeniul serviciilor sociale pentru copii;

- Parteneriat cu Organizaţia Trebuie – filiala Olt în vederea promovării serviciilor
acordate copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale;
- Parteneriat cu Asociaţia Close to you în vederea încurajării activităţilor de
voluntariat în serviciile pentru copii;
- Parteneriat cu Fundaţia William Tyrrell în vederea facilitării integrării sociale a
beneficiarilor prin încurajarea activităţilor de voluntariat;
- Parteneriat cu Fundaţia Hope and Homes for Children Romania, în vederea
sprijinirii copiilor aflaţi în situaţii de risc prin acordarea unui ajutor material;
- Parteneriat cu Fundaţia Prieteni Pentru Tine, în vederea acordării de sprijin
tinerilor care sunt foşti beneficiari ai sistemului de protecţie de tip rezidenţial.

2.2 Realizarea de acţiuni de mediatizare/popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/informative privind persoanele cu dizabilităţi şi
personale vârstnice, inclusiv acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi
combaterea discriminării.
De la începutul anului imaginea beneficiarilor a fost promovată prin 18 articole în
presa scrisă şi 11 reportaje la televiziunea locală (10 - Olt TV şi 1 – TVR Craiova). De
asemenea, la nivelul tuturor unităţilor de tip rezidenţial au fost derulate acţiuni de
promovare a imaginii beneficiarilor în comunitate şi au fost distribuite pliante/broşuri pentru
mediatizarea serviciilor oferite.
2.3 Încheierea/ reînnoirea de parteneriate privind persoanele vârstnice cu autorităţi
publice locale, instituţii publice (DSP), organizaţii neguvernamentale.
Pentru anul 2015 situaţia parteneriatelor se prezintă astfel:
- Parteneriat cu Primăria Şopârliţa încheiat la nivelul CIA Şopârliţa;
- Parteneriat cu Primăria Oraşului Corabia încheiat la nivelul CSPA Corabia;
- Parteneriat cu Primăria Cezieni încheiat la nivelul CRRPH Cezieni;
- Parteneriat cu Primăria Municipiului Caracal încheiat la nivelul CRRPH Caracal
- Parteneriat cu Primăria Băbiciu încheiat la nivelul CPV Băbiciu;
- Parteneriate cu Primăria Fălcoiu, cu Primăria Osica de Sus, cu Primăria
Brâncoveni şi cu Primăria Caracal încheiate la nivelul CPV Fălcoiu;
-

Parteneriat cu Primăria Drăgăneşti Olt încheiat la nivelul CITO Drăgăneşti.

2.4 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/ informative cu privire la drepturile copilului, prevenirea
şi combaterea abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în familie, promovarea
egalităţii de şanse şi combaterea discriminării (inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor
romi şi a copiilor cu dizabilităţi), inclusiv prin colaborarea cu instituţii publice cu
responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale, medici de familie).
În cursul trim. I:
- au fost distribuite materiale publicitare despre drepturile copilului şi despre
prevenirea şi combaterea violenţei în familie la 5 primării şi 3 şcoli.
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- s-au încheiat protocoale de colaborare cu Spitalul Corabia şi cu Spitalul Balş,
conform prevederilor HG 1103/2014 pentru prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii
aflaţi în situaţii de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţile sanitare.
În cursul trim. II
- în data de 18.06.2015 au fost distribuite materiale informative în cadrul
campaniei regionale „Nu crede în vise false! Spune NU traficanţilor!” în colaborare cu IJJ
Olt şi ANTITP Craiova.
- s-a încheiat protocol de colaborare cu Spitalul Municipiului Caracal, conform
prevederilor HG 1103/2014 pentru prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în
situaţii de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţile sanitare.
În cursul trim. III
- în data de 25.09.2015, în cadrul campaniei regionale „Nu crede în vise false,
spune NU traficanţilor” au fost distribuite materiale informative în colaborare cu IJJ Olt şi
ANTITP Craiova. De asemenea, cu această ocazie au fost distribuite şi materiale
informative despre drepturile copilului, despre Telefonul de Urgenţă, şi despre combaterea
violenţei în familie.
- a fost încheiat un protocol de colaborare cu SPCLEP Slatina în vederea punerii în
legalitate a copiilor fără CN sau fără CI.
În cursul trim. IV
- în data de 25.11.2015 a fost organizată întâlnirea reprezentanţilor DGASPC Olt,
IPJ Olt, IJJ Olt, ISJ Olt şi DSP Olt în cadrul acţiunii de informare „De la victimă la
învingătoare”.
2.5 Realizarea programului „Şcoala părinţilor” în centrele de zi /de consiliere pentru
părinţi si copii, centrele maternale si centrele de recuperare pentru copii cu dizabilităţi.
Programul Şcoala Părinţilor a fost realizat prin: 9 sesiuni – în cadrul Complexului
Servicii Slatina; 12 sesiuni – în cadrul Complexului Servicii Amicii; 9 sesiuni - în cadrul
Complexului Servicii Sf. Elena Corabia; 12 sesiuni în cadrul Centrului maternal Adelina; 4
sesiune în cadrul CRCD Slatina şi 4 sesiuni în cadrul CRCD Caracal.
2.6 Monitorizarea şi raportarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate.
Conform ultimelor date furnizate la data de 30.09.2015 către DGASPC OLT de 60
de primării din judeţul Olt, la nivelul acestor localităţi sunt înregistraţi 691 copii cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate, respectiv: 233 copii cu ambii părinţi plecaţi, 368 copii cu un
singur părinte plecat şi 90 copii cu părinte unic, plecat la muncă în străinătate.
2.7 Evaluarea periodică a nevoilor locale, transmiterea de recomandări privind
serviciile necesare şi informarea primăriilor cu privire la responsabilităţile locale pentru
înfiinţarea de servicii alternative/ de prevenire (consiliere şi informare, cantină socială,
servicii de zi, inclusiv centre after school etc.); monitorizare servicii înfiinţate şi colaborare,
după caz.
În cursul trim. III a fost transmisă fişa de evaluare a nevoilor sociale locale
împreună cu recomandările pentru fiecare primărie referitor la înfiinţarea de servicii
alternative la nivel local pe baza rezultatelor evaluării periodice anterioare.
3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin creşterea calităţii serviciilor oferite
familiei, cum ar fi dezvoltarea serviciilor educaţionale si de supraveghere din
învăţământul preşcolar sau de îngrijire prin programe after-school, servicii pentru
persoane cu handicap, servicii pentru vârstnici si pentru persoane aflate în stare de
dependenţă faţă de terţi din motive medicale, simultan cu stimularea angajatorilor
pentru dezvoltarea acestor servicii folosite de proprii salariaţi.
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3.1 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu handicap în centrele
rezidenţiale şi centrele de recuperare din cadrul DGASPC Olt, inclusiv în modulul CIA
Slatina şi în CITO Drăgăneşti Olt.
În cursul anului 2015 un număr de 457 persoane cu handicap au beneficiat de
servicii de tip rezidenţial, dintre acestea 11 tineri cu handicap fiind beneficiari ai serviciilor
de tip rezidenţial oferite într-un modul de tip familial. Totodată un număr de 143 persoane
cu handicap au beneficiat de servicii de recuperare în cadrul Centrului de recuperare
Slatina şi a Centrului de recuperare Corabia .
3.2 Furnizarea de servicii de evaluare, monitorizare, informare, consiliere şi
orientare pentru persoane cu handicap.
La data de 31.12.2015 numărul persoanelor cu handicap beneficiare ale serviciilor
de evaluare este de 19.603 din care 1680 copii şi 17.923 adulţi.
3.3 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele
rezidenţiale şi in serviciile alternative din cadrul DGASPC
În cursul anului 2015 au beneficiat de servicii de tip rezidenţial 131 persoane
vârstnice, iar de servicii alternative au beneficiat 240 persoane vârstnice.
3.4 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi
persoane vârstnice ale DGASPC Olt.
În cursul trim. I, 78 persoane (salariaţi încadraţi în unităţile de tip rezidenţial pentru
adulţi) au participat la cursuri de formare iniţială.
4. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru îngrijirea copiilor si a persoanelor
dependente de familie şi sprijinirea recunoaşterii muncii la domiciliu a îngrijitorilor
4.1 Finalizarea şi darea în folosinţă a 2 centre de zi în comunele Bărăşti şi Sârbii
Măgura.
Cele două proiecte au fost finalizate la data de 30.09.2015. DGASPC Olt a predat
cele două obiective de investiţii, prin protocol de transfer, către cele două primării,
respectiv Primăria Bărăşti şi Primăria Sârbii Măgura în prezent acestea urmând procedura
de acreditare.
4.2 Funcţionarea şi mediatizarea Telefonului de urgenţă
În cursul anului 2015 au fost înregistrate 458 apeluri în cadrul Telefonului de
Urgenţă. Au fost înregistrate şi 39 apeluri privind sesizări de abuz/neglijare, fiind vizaţi 46
copii. De asemenea, de la nivel naţional au fost preluate 11 sesizări de abuz/neglijare
privind cazuri de copii şi 1 sesizare privind un caz de abuz asupra unei persoane adulte.
4.3 Furnizarea serviciilor de specialitate în cadrul Centrelor de primire în regim de
urgenţă ale DGASPC Olt.
În cursul anului 2015 au beneficiat de serviciile CPRU 22 copii.
4.4 Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru prevenirea şi
intervenţia în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a
copilului.
- în data de 12.02.2015 a avut loc şedinţa de lucru a EIL (echipa locală de
intervenţie), fiind analizate cazurile de abuz/neglijare/exploatare a copiilor din anul 2014.
De asemenea, au fost analizate modificările legislative, respectiv HG 1103/2014 şi HG
75/2015.
- în cursul trim. I a fost încheiat şi protocolul de colaborare „Stop Violenţei” cu IJJ
OLT.
- în data de 18.06.2015 au fost distribuite materiale informative în cadrul
campaniei regionale „Nu crede în vise false! Spune NU traficanţilor!” în colaborare cu IJJ
Olt şi ANTITP Craiova.
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- în data de 27.08.2015 a avut loc şedinţa de lucru a EIL (echipa locală de
intervenţie) fiind analizată situaţia copiilor victime ale violenţei în familie în semestrul I
2015. De asemenea, în data de 25.09.2015, în cadrul campaniei regionale „Nu crede în
vise false, spune NU traficanţilor” au fost distribuite materiale informative în colaborare cu
IJJ Olt şi ANTITP Craiova.
4.5 Furnizarea de servicii de tip rezidenţial şi servicii de tip familial pentru copiii
separaţi temporar sau definitiv de familie, precum şi servicii de prevenire a separării
copilului de familie şi continuarea programelor de sprijin pentru prevenirea abandonului şi
instituţionalizării şi susţinere a reintegrării în familie (la nivelul DGASPC Olt şi altor
furnizori acreditaţi).
Evaluare iniţială:
În cursul anului 2015 au fost întocmite rapoarte de evaluare iniţială pentru 192 copii
pentru care au fost primite sesizări (1 copil părăsit în maternitate; 48 copii a căror
securitate este periclitată în familie; 5 copii – necesită îngrijire specială; 116 copii din familii
sărace; 10 copii care au săvârşit fapte penale, 6 copii în situaţie de abuz, 3 copii lipsiţi de
supraveghere, 1 copil rămas fără părinţi, 1 copil cu părinţi minori şi 1 copil repatriat).
Beneficiari servicii prevenire şi protecţie alternativă:
În cursul anului 2015 au beneficiat de servicii de prevenire precum şi de protecţie
alternativă (măsuri de protecţie specială şi tutelă) 1674 copii:
 360 copii (22 %) au fost beneficiari ai serviciilor de prevenire astfel: 352 copii în
centre de zi, centre de consiliere, centre de recuperare, centre maternale şi 8 copii (din 2
familii) au beneficiat de sprijin material din partea Fundaţiei Hope and Homes for
Children,
 972 copii (58 %) au beneficiat de protecţie speciala in servicii de tip familial
(asistent maternal profesionist, plasament la rude /alte persoane) sau au avut instituita
tutela,
 342 copii (20 %) 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). În cadrul CTF private au beneficiat de
protecţie 10 copii.
Dinamica beneficiarilor:
Tip serviciu

Intrări

Ieşiri

Servicii prevenire
Servicii de tip familial
Servicii de tip reziodenţial

111
140
41

122
119
62

În cursul anului 2015 au fost reintegraţi în familie 16 copii.
Adopţii:
La data de 31.12.2015 sunt monitorizate 38 adopţii finalizate şi sunt în derulare alte
130 adopţii în diferite faze ale procedurii: 92 – deschiderea procedurii de adopţie, 18 încredinţări adopţie şi 20 - încuviinţări adopţie.
De asemenea au fost eliberate 53 atestate pentru familii apte să adopte.
4.6 Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru copii ale
DGASPC Olt.
Toate serviciile sociale sunt acreditate.
4.7 Realizarea de acţiuni pentru promovarea adopţiei - informare şi mediatizare
pentru recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea familiilor în scopul adopţiei copiilor de
etnie romă, cu deficiente uşoare, cu vârsta peste 5 ani.
- în cursul trim. I adopţia a fost promovată prin 2 sesiuni informative pentru
asumarea rolului de părinte precum şi prin distribuirea a 20 pliante.
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- în cursul trim. II adopţia a fost promovată prin 2 sesiuni informative pentru
asumarea rolului de părinte precum şi prin distribuirea a 15 pliante.
- în cursul trim. III adopţia a fost promovată prin apariţia a 2 articole în presa
scrisă.
- în cursul trim. IV adopţia a fost promovată prin 2 sesiuni informative pentru
asumarea rolului de părinte precum şi prin distribuirea a 12 pliante şi 24 pachete
informative.
4.8 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC
Olt.
În perioada 09.11.2015 – 20.11.2015 au beneficiat de cursuri de formare continuă
50 de salariaţi din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC OLT.
4.9 Realizarea de acţiuni periodice de informare/ dezbateri/ activităţi educative
pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor deviante şi delincvenţei juvenile în
cadrul serviciilor de tip rezidenţial (cu excepţia celor în care nivelul de dezvoltare a copiilor
nu permite acest lucru) şi în serviciile de zi.
În cursul anului 2015 au fost organizate acţiuni pentru prevenirea şi combaterea
comportamentelor deviante şi a delincvenţei juvenile după cum urmează:
- 11 acţiuni în cadrul Complexul Servicii Sf. Elena Corabia care au vizat
problematica violenţei în şcoli precum şi problematica consumului de alcool şi droguri.
- 1 acţiune în cadrul Complexului Servicii Amicii Slatina
- 3 acţiuni în cadrul Centrul de îngrijire Paşi spre Viitor care au vizat prevenirea
infracţiunilor cu violenţă, prevenirea consumului de alcool/ droguri
şi obligaţiile
cetăţeanului.
- 8 acţiuni în CTF Sf. Nicolae Caracal care au avut ca temă prevenirea
delincvenţei juvenile şi urmările violenţei.
- 4 acţiuni în cadrul CTF Sf. Elena Corabia care au constat în 3 întâlniri cu
reprezentanţii Poliţiei Corabia.
- 9 acţiuni în cadrul CTF Sf. Maria Balş care au vizat prevenirea consumului de
tutun/alcool/droguri şi informarea asupra consecinţelor faptelor de delincvenţă juvenilă.
4.10 Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale, dar nu
răspund penal.
În cursul anului 2015 au fost monitorizaţi în familie 41 de copii care au săvârşit
fapte penale.
4.11 Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu handicap.
La data de 31.12.2015 sunt în evidenţă 1989 copii încadraţi într-un grad de
handicap (1106 – Grav, 581 – Accentuat şi 302 – Mediu).
4.12 Furnizarea de servicii de recuperare în CRCD Caracal şi Slatina şi prin
intermediul Echipei mobile.
Un număr de 129 copii au beneficiat de servicii de recuperare în cadrul CRCD
Slatina şi CRCD Caracal, iar alţi 33 copii au beneficiat la domiciliu de serviciile oferite de
echipa mobilă.
4.13 Accesarea de fonduri europene în vederea înfiinţării de unităţi de tip rezidenţial
de dimensiuni reduse în oraşul Balş în vederea închiderii Centrului de plasament „Floare
de Colţ” Balş.
A fost depus un proiect în vederea obţinerii de fonduri de la Fundaţia Velux
(Danemarca) pentru dezvoltarea a 2 case de tip familial. Fondurile nu au fost acordate,
Fundaţia Velux având alte priorităţi pentru finanţare.
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5. Elaborarea legislaţiei secundare privind violenţa în familie si realizarea în
fiecare judeţ a unui serviciu de tip rezidenţial pentru victimele violenţei în familie.
5.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor violenţei în familie (încheierea unui
protocol de colaborare cu instituţiile relevante şi raportarea periodică).
În cursul anului 2015 au fost realizate următoarele acţiuni:
- a fost încheiat protocolul de colaborare „Stop Violenţei” cu IJJ Olt.
- în trim. I au fost înregistrate în rândul copiilor 1 caz de abuz fizic şi 10 cazuri de
neglijare.
- în trim. II au fost înregistrate în rândul copiilor 3 cazuri de abuz emoţional, 1 caz
de abuz fizic şi 8 cazuri de neglijare.
- în trim. III au fost înregistrate 16 cazuri de neglijare în rândul copiilor precum şi 1
caz de abuz fizic asupra unei mame care a primit sprijin într-un centru maternal.
- în cursul trim. IV au fost înregistrate 17 cazuri de neglijare în rândul copiilor şi 2
mame care au cerut protecţie întru-n centru maternal.
5.2 Identificarea resurselor necesare pentru înfiinţarea unui Centru pentru
victimele violenţei în familie.
În cursul anului 2015 a fost aprobat proiectul „Centrul de primire în regim de
urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt” în cadrul Programului RO20
„Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, în urma participării
DGASPC Olt la apelul pentru propuneri de proiecte, din data de 03.02.2014, lansat de
către Ministerul Justiţiei, în calitate de Operator de Program. Programul este destinat să
finanţeze acţiuni referitoare la violenţa domestică, aşa cum sunt definite acestea în Legea
217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Finanţarea Programului
este asigurată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 şi prin bugetul de
stat.
În prezent au fost finalizate lucrările de reparaţii şi amenajare pentru locaţia în
care va funcţiona Centrul. Totodată acesta a fost dotat cu mobilierul necesar, urmând ca
în perioada următoare să fie aduse şi celelalte bunuri. De asemenea, a fost angajată prin
concurs şi o parte din personal (un psiholog, un consilier juridic şi un paznic).
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:
- calcularea şi achitarea drepturilor salariale şi contribuţiilor aferente pentru salariaţii
DGASPC Olt;
- 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 şi anuale pentru ”Asistenţa socială
pentru familie şi copii”, ”Asigurări şi asistenţa socială acordată persoanelor în vârstă”,
„Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi”
Din analiza contului de execuţie rezultă că DGASPC Olt s-a încadrat în creditele
aprobate şi nu are depăşiri la nici un articol sau alineat pentru plăţile efectuate.
b. DOMENIUL ACHIZIŢII PUBLICE. Situaţia achiziţiilor publice pentru perioada
raportată se prezintă astfel:
Proceduri realizate pentru achiziţia de produse:
- număr licitaţii deschise ONLINE: 11 cu valoare totală de 3.302.103,44 lei;
- număr cereri de oferte ONLINE: 5 cu valoare totală de 1.061.213,91 lei;
- număr atribuiri directe ONLINE: 1 cu valoare de 34.408,80 lei;
- număr atribuiri directe OFFLINE: 5 cu valoare totală de 3.287.598,16 lei.
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- număr de acte adiţionale încheiate: 2 cu valoare totală de 323.713,50 lei
Proceduri pentru achiziţia de lucrări:
- număr atribuiri directe OFFLINE: 9 cu valoare totală de 722.621,07 lei.
Proceduri pentru achiziţia de servicii:
- număr atribuiri directe OFFLINE: 33 cu valoare totală de 1.209.341,35 lei.
c. DOMENIUL RESURSE UMANE. Principalele activităţi desfăşurate se referă la:
- întocmirea Planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
pentru anul 2015 cât şi a Planului anual de formare profesională a personalului contractual
din aparatul propriu şi serviciile din subordine pentru anul 2015;
- organizarea unei sesiuni de formare iniţială la nivelul DGASPC OLT pentru 78 de
salariaţi încadraţi în unităţile de tip rezidenţial pentru adulţi şi a unei sesiuni de formare
continuă pentru 50 de salariaţi din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri.
- întocmire disăpziţii: 5051;
- încheiere contracte de muncă + acte adiţionale: 1contracte şi 14 acte adiţionale;
- întocmire dosare pensionare: 28;
- întocmire situaţie posturi vacante la zi;
- întocmirea S1 – dările de seamă statistice lunare privind câştigurile salariale şi
transmiterea la Direcţia Judeţeană de Statistică Olt;
- întocmirea LV trimestrial– ancheta locurilor de muncă vacante;
- întocmire S3 – dările de seamă statistice lunare privind costul forţei de muncă;
- 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;
d. DOMENIUL PATRIMONIU, TEHNIC, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECŢIA MEDIULUI, ADMINISTRATIV ŞI
APROVIZIONARE
I. Compartimentul patrimoniu şi tehnic:
- demersuri pentru obţinerea de la CJ Olt a hotărârilor de dare în administrare
pentru clădirile în care funcţionează CIA Spineni şi CPV Băbiciu;
- întocmire devize pentru lucrări necesare la CRRPH Caracal (înlocuire conductă
de apă caldă);
- reînnoire contract de asigurări pentru clădirile DGASPC Olt;
- obţinerea extraselor de carte funciară pentru informare necesare pentru
întocmirea dosarelor de acreditare;
- obţinerea de nomenclatoare stradale;
- remediere defecţiuni la CITO Dragăneşti;
- recepţie lucrări de reparaţii şi renovare la CTF Sf. Elena Corabia, CRRPH
Caracal, CRCD Slatina;
- autorizări ISCIR centrale termice;
II. Compartiment securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva
incendiilor şi protecţia mediului
1. Apărare împotriva incendiilor:
- s-au efectuat instruirile periodice pentru salariaţii din aparatul propriu;
- s-a efectuat „Planul de evacuare în situaţii de urgenţă” pentru CRRPH Caracal,
CRRPH Cezieni, CPV Băbiciu, CPV Fălcoiu, CTF SF. Mihail Caracal, CTF Sf. Nicolae
Caracal şi s-au montat soneriile de alarmă;
- s-a efectuat testarea anuală pe bază de chestionar;
- informarea ISU Olt în vederea actualizării avizelor PSI pentru toate locaţiile în
care funcţionează unităţile de protecţie din subordinea DGASPC Olt;
- participare în comisia de recepţie a lucrării de la Centrul de zi Bărăşti;
2. Securitate şi sănătate în muncă
- realizarea instruirilor specifice locurilor de muncă pentru personalul nou angajat
şi pentru persoanele care au efectuat voluntariat;
9

- realizarea instructajelor periodice pentru personalul DGASPC Olt;
- coordonarea activităţii de prelevare a probelor de apă de la puţurile de apă din
cadrul a 5 centre subordonate DGASPC Olt;
- verificarea dosarelor medicale;
- elaborarea tematicii de instruire pentru anul 2016;
- elaborarea şi aprobarea Programului de activitate al Comitetului de securitate şi
sănătate în muncă pe anul 2016;
- întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea unor noi autorizaţii/negaţii
eliberate de către DSP Olt şi DSV Olt, acestea fiind necesare pentru dosarele de
acreditare ale centrelor.
3. Protecţia mediului
- s-au pus în aplicare dispoziţiile legale cu privire la organizarea sistemului operativ
de monitorizare a stării mediului la nivelul centrelor de plasament şi a centrelor de îngrijire
şi asistenţă socială din subordinea DGASPC Olt;
- s-au centralizat din teritoriu raportările pe baza cărora au fost completate şi
transmise către Sistemul de Gospodărire a Apelor Române fişele de măsurători
hidrometrice;
- s-au obţinut şi s-au transmis negaţiile de mediu pentru căsuţele de tip familial din
Slatina;
- s-au completat fişele de necesar de apă pentru anul 2016 şi s-au transmis către
Apele Române;
- s-au centralizat din teritoriu rezultatele privind deşeurile periculoase;
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: instalaţie apă curentă,
instalaţie electrică, instalaţie sanitară şi termică;
- reparaţii curente instalaţii electrice şi instalaţii sanitare;
- lucrări de întreţinere a clădirilor şi spaţiilor: zugrăveli şi pardoseală;
- gestionare parc auto şi asigurare transport pentru personalul DGASPC Olt
precum şi pentru beneficiarii DGASPC Olt (transport persoane cu handicap, transport copii
la spitale din Craiova şi din Bucureşti).
e. DOMENIUL JURIDIC
- acordarea de asistenţă juridică pentru 133 persoane care au cerut informaţii
despre adopţie;
- introducerea 102 de acţiuni de deschidere a adopţiei;
- introducerea a 26 de acţiuni pentru încredinţare în vederea adopţiei;
- introducerea a 23 de acţiuni pentru încuviinţare a adopţiei;
- introducerea a 17 acţiuni pentru încuviinţare adopţie în familie;
- întocmirea a 44 de dispoziţii de eliberare atestate pentru persoane apte să
adopte;
- 126 de adrese către ANPDCA (transmitere sentinţe civile definitive);
- reprezentarea DGASPC Olt în instanţă în cauze privind copii aflaţi în situaţii de
risc, respectiv: instituirea sau încetarea unei măsuri de protecţie specială (măsura de
plasament, măsura de plasament în regim de urgenţă), instituire/încetare măsură de
supraveghere specializată şi instituire/încetare tutelă: 229 acţiuni.
- întocmirea a 184 de dispoziţii privind instituirea plasamentului în regim de urgenţă
sau acordarea/încetarea acordării de servicii în cadrul centrelor maternale, a centrelor de
zi şi a centrelor de consiliere pentru părinţi şi copii.
f. DOMENIUL AUDIT. Principalele activităţi se referă la:
- În conformitate cu Planul de audit pe anul 2015 au fost efectuate 9 misiuni de
audit la următoarele unităţi/servicii: CIA Spineni, CS. Sf. Ştefan Slatina, CSPA Corabia,
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Serviciul management de caz pentru copil, CS. Amicii Slatina, CM. Adelina Slatina, CPV
Fălcoiu, Centrul „Paşi spre Viitor” Corabia, fiind întocmite rapoarte de audit.
Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii:
Pe parcursul anului 2015, serviciile din cadrul DGASPC Olt au raportat ca principale
dificultăţi întâlnite în cursul desfăşurării activităţii:
- neactualizarea legislaţiei privind întocmirea angajamentului de plată pentru
susţinătorii legali ai persoanelor adulte cu handicap admise în CIA şi CRRPH (HG
532/1999);
- lipsa fondurilor pentru editarea materialelor şi popularizarea serviciilor;
- schemele reduse de personal ca urmare a aplicării standardelor de cost, fapt ce
duce la dificultăţi în asigurarea de personal suficient pentru supravegherea, îngrijirea şi
educarea beneficiarilor (ex. Case de tip familial Luminiţa, Case de tip familial Mugurel);
- lipsa unei legislaţii care să sprijine mai bine tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie;
- lipsa unei săli pentru desfăşurarea de activităţi cu un număr mai mare de
beneficiari şi a unei săli de mese (ex: Complex Servicii Persoane Adulte Corabia);
- dificultăţi în integrarea în învăţământul de masă a copiilor care provin din
sistemul de protecţie.
CONCLUZII
Aprecierea gradului de realizare a obiectivelor
În urma evaluării activităţii DGASPC Olt în cursul anului 2015 se constată că dintre
activităţile prevăzute în cadrul planului de acţiune pe anul 2015 numai 2 activităţi nu au
fost realizate în proporţie de 100% (număr mic de beneficiari în cadrul Centrului „Paşi spre
viitor” Corabia şi lipsa fondurilor pentru înfiinţarea de unităţi de tip rezidenţial în oraşul Balş
în vederea închiderii CP Floare de Colţ Balş al cărui număr de beneficiari a fost redus
la 10 copii/tineri).
Pentru elaborarea planului de acţiuni pe anul 2016, se are în vedere identificarea
de soluţii pentru problemele întâmpinate, precum şi analiza şi revizuirea indicatorilor de
performanţă prin corelarea activităţilor planificate cu resursele existente.
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