CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Slatina, str. Drăgăneşti nr. 7, jud Olt, tel: 0372-713562, 563, 564, 565; 0349-408182, fax: 0249-412692

web: www.dgaspc-olt.ro, e-mail dgpdcot@rdsmail.ro

Nr. 8896 /CSPP/ 02.02.2017

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016

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 2016 a fost realizată în cadrul Planului de acţiune pe anul 2016
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pentru anul
2016.
Activităţile desfăşurate conform Direcţiilor de acţiune din cadrul programului
de guvernare pentru anul 2016 au fost următoarele:
 Obiectivul 1 Creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor prin crearea de
programe de sprijin în demararea afacerilor, acordarea de facilităţi fiscale pentru
angajatori, sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă, servicii de informare, orientare şi
consilier profesională.
Acțiuni și indicatori de realizare
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 8 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 36
persoane cu handicap instituţionalizate şi 13 persoane cu handicap neisntituţionalizate. De
asemenea, au fost efectuate 16 acţiuni de informare a agenţilor economici cu privire la
dreptul la muncă al persoanei cu handicap. Totodată, în cursul anului au fost încheiate 3
parteneriate în domeniul sprijinirii integrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap,
respectiv: un parteneriat cu AJOFM Olt, un parteneriat cu S.C. ROZMIH SRL şi un
parteneriat cu Asociaţia Aradul Prosperă.

1.3 Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă
independentă în serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt.
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.
De la începutul anului, 31 tineri din CTF SF. Andrei Slatina şi din CTF Sf. Valentin
Slatina au fost consiliaţi privind accesarea unui loc de muncă în acord cu obiectivele
stabilite in PIS.
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 8 acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din
CTF Sf. Andrei Slatina si CTF Sf. Valentin Slatina.
1.5 Asigurarea de suport pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care
părăsesc instituţiile de protecţie.
În cursul anului 54 de tineri au fost luaţi în evidenţă în vederea integrării socioprofesionale, din care pentru 48 tineri au fost identificate locuri de muncă, 13 tineri fiind
angajaţi.
1.6 Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin încheierea de
parteneriate cu instituţii/ autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, etc.
În cursul anului 2016, au beneficiat de sprijin în vederea obţinerii unei locuinţe
sociale 20 de tineri.
 Obiectivul 2 Promovarea unei protecţii sociale active şi încurajarea unei culturi a
responsabilităţii. Descurajarea culturii dependenţei faţă de ajutoarele sociale şi încurajarea
unei culturi a muncii şi a responsabilităţii individuale şi sociale.
Acțiuni și indicatori de realizare
2.1 Furnizarea de servicii de evaluare, monitorizare, informare, consiliere şi
orientare pentru persoane cu handicap.
La data de 31.12.2016 numărul persoanelor cu handicap beneficiare ale serviciilor
de evaluare este de 21.585 din care 1699 copii şi 19.886 adulţi.
2.2 Colaborarea cu primăriile pentru monitorizarea procesului de calificare a
asistenţilor personali.
Numărul de asistenţi personali este de 968 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.
2.3 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 perioada raportată 468 persoane cu handicap au beneficiat de servicii de tip
rezidenţial, iar 158 persoane au beneficiat de servicii de recuperare în cadrul Centrelor de
recuperare.
2.4 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.
În cursul trimestrului I:
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- 1 acţiune de distribuire de materiale informative în oraşul Drăgăneşti Olt
(colaborare între CITO Drăgăneşti şi Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Drăgăneşti Olt).
- 1 acţiune de distribuire de materiale informative în comuna Cezieni (colaborare
CRRPH Cezieni şi Şcoala cu clasele I-VIII Cezieni).
În cursul trimestrului II:
- 1 acţiune de distribuire de pliante în municipiul Slatina (colaborare CSPA Slatina
şi Colegiul Naţional Ion Minulescu Slatina);
- Participare la spectacolul organizat de Colegiul Naţional Ion Minulescu festivalul Căluşului (colaborare CSPA Slatina şi Colegiul Naţional Ion Minulescu Slatina).
În cursul trimestrului III:
- 1 acţiune de distribuire de pliante în municipiul Slatina (colaborare CSPA Slatina
cu Poliţia Municipiului Slatina şi cu Colegiul PS Aurelian Slatina);
- 1 acţiune de distribuire de materiale informative în comuna Cezieni (colaborare
CRRPH Cezieni şi Şcoala cu clasele I-VIII Cezieni);
- 1 acţiune de distribuire de materiale informative în municipiul Slatina organizată
de CSPAD Slatina.
În cursul trimestrului IV:
- la nivelul Centrelor au fost organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a
Persoanelor Vârstnice, a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Handicap precum şi cu
prilejul sărbătorilor de iarnă o serie de acţiuni, în colaborare şi cu instituţiile partenere de la
nivel local (Biserică, Şcoli, Primării, Poliţie), care au constat în programe artistice (cu
implicarea Ansamblului Doina Oltului, a Centrului Cultural Eugen Ionescu şi a unor şcoli de
la nivel local – Şc. Mihai Viteazul Băbiciu, Şc. Generală Scorniceşti, Liceul Scorniceşti, Şc.
Generală Mărgineni, Colegiul Ioniţă Asan Caracal, Şc. I-VIII Cezieni), în organizarea de
excursii (la nivelul CSPA Slatina) şi în activităţi cu specific religios. Acţiunile
organizate în perioada raportată au contribuit şi la promovarea egalităţii de şanse precum
şi la combaterea discriminării.
2.5 Încheierea/ reînnoirea de parteneriate privind persoanele vârstnice cu
autorităţi publice locale, instituţii publice (DSP), organizaţii neguvernamentale.
În cursul anului 2016 au fost derulate următoarele parteneriate:
- Parteneriat cu Poliţia Municipiului Slatina;
- Parteneriat cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Olt;
- Parteneriat cu Filiala Crucea Roşie Olt;
- Parteneriat cu Direcţia de Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina;
- Parteneriat cu Asociaţia Pensionarilor C.F.R. filiala Olt;
- Parteneriat cu Fundaţia Ecologică Green – filiala Slatina;
- Parteneriat cu Primăria Băbiciu;
- Parteneriat cu Primăria Fălcoiu;
- Parteneriat cu Primăria Osica de Sus.
2.6 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele
rezidenţiale si in serviciile alternative din cadrul DGASPC.
În cursul anului, 114 persoane vârstnice au beneficiat de servicii de tip rezidenţial,
121 persoane vârstnice au beneficiat de servicii alternative (beneficiari ai Complexului
Servicii Persoane Vârstnice Slatina), iar după 15.07.2016, 63 persoane au beneficiat de
serviciile Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate
în nevoie Slatina.
2.7 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
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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 trimestrului I 2016 au fost derulate 2 acţiuni de informare privind drepturile
copilului prin distribuirea de materiale informative (Fântâna Speranţei, Parcul Eugen
Ionescu, Esplanadă).
În cursul trimestrului II 2016 au fost organizate, în colaborare cu IPJ Olt, IJJ Olt, ISJ
Olt şi ITM Olt (membrii echipei EIL), 4 acţiuni stradale ce au constat în distribuirea de
pliante privind drepturile copilului. Din cele 4 acţiuni o acţiune a fost organizată cu ocazia
Zilei împotriva violenţei asupra copilului, iar o altă acţiune a fost organizată cu ocazia
Zilei Mondiale împotriva exploatării prim muncă a copiilor. Totodată au fost iniţiate
demersuri pentru încheierea unui protocol de colaborare cu Spitalul Judeţean Olt, conform
HG 1103/2014 privind intervenţia în cazurile de copii în risc de părăsire sau părăsiţi în
unităţile sanitare.
În cursul trimestrului IV a fost organizată o acţiune stradală de informare (în data
de 25.11.2016) cu privire la drepturile copilului, combaterea violenţei în familie,
combaterea discriminării şi telefonul de urgenţă fiind distribuite 150 pliante. De
asemenea, au fost realizate demersuri pentru întocmirea de acte adiţionale la
protocoale de colaborare ale DGASPC OLT cu spitalele din Slatina, Caracal, Balş şi
Corabia, ca urmare a modificărilor legislative privind intervenţia în cazurile de copii cu risc
de părăsire sau părăsiţi în spital. În data de 20.10.2016 a fost organizată o acţiune de
informare a personalului DGASPC OLT cu privire la prevederile Ordonanţei de Guvern
137/2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, precum şi HG nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.
Tot în cadrul acestei activități, mai pot fi menționate următoarele:
- în data de 3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, tinerii cu
dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, au
organizat un spectacol intitulat ”Valsul florilor” din cadrul evenimentului ”Toți diferiți, toți
egali”, ediția a III a, în data de 8 decembrie 2016.
- prin implementarea proiectului „Centrul de primire în regim de urgenţă pentru
victimele violenţei în familie din judeţul Olt”, finanțat prin Programului RO20 „Violenţa
domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” au fost derulate în cursul anului acțiuni
de mediatizare care au constat in: distribuirea de materiale promoționale (pliante, afișe,
bannere, pixuri, tricouri, șepci, mape, bloc notes) în cadrul caravanei non-violență;
difuzarea unui spot publicitar pe tema combaterii violenței domestice la postul local TV
(153 difuzări în perioada iunie – octombrie 2016); publicarea de articole în presa locală
(Realitatea Oltului, Gazeta Oltului, Gazeta Nouă) și participarea la o emisiune în cadrul
postului local TV cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței asupra
femeilor.
2.8 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 cursul trimestrului I au fost derulate în colaborare cu IPJ Olt 2 acţiuni de
informare (Parcul Eugen Ionescu, Esplanadă) în cadrul proiectului „Jandarmeria te învaţă
să nu fii victimă”.
În cursul trimestrului II a avut loc întâlnirea de lucru din 15.04.2016 a echipei
judeţene anti-trafic de la nivelul judeţului Olt la sediul DGASPC Olt (reprezentanţi IJJ, IPJ,
ISJ, ITM, DSP, AJOFM, ANTIP Craiova) şi instruirea a 8 specialişti din cadrul DGASPC
Olt (Şefi Centre, asistenţi sociali, psihologi).
În cursul trimestrului III a avut loc întâlnirea de lucru a echipei judeţene anti-trafic
din data de 29.09.2016, la sediul DGASPC OLT, la care au participat reprezentanţi ai
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ANTIP Craiova, IJJ Olt, IPJ Olt, ITM Olt, DSP Olt, AJOFM Olt pentru prelucrarea unor
modificări legislative şi analiza cazurilor în evidenţă.
2.9 Funcţionarea şi mediatizarea Telefonului de urgenţă. Constituirea unei
evidenţe a victimelor violenţei în familie (raportarea periodică).
În cursul anului au fost înregistrate 328 apeluri în cadrul Telefonului de Urgenţă.
Prin intermediul Telefonului de Urgenţă au fost primite şi 54 sesizări: 14 sesizări abuz –
fiind vizaţi 18 copii şi 40 sesizări neglijare – fiind vizaţi 52 copii. Au fost confirmate două
cazuri de neglijare. De asemenea, a fost primită o sesizare care vizează o persoană de 81
de ani supusă unor acte de violenţă, caz aflat în curs de soluţionare.
Telefonul de urgenţă a fost mediatizat prin acţiuni stradale care au constat în
distribuirea de pliante (26.02.2016, 24.03.2016, 22.04.2016, 20.05.2016, 25.22.2016) şi
prin articole în presa scrisă, respectiv în Gazeta Nouă (14.03.2016) şi Gazeta Oltului
(07.04.2016).
2.10 Furnizarea serviciilor de specialitate în cadrul Centrelor de primire în
regim de urgenţă (CPRU) ale DGASPC Olt.
De la începutul anului în cadrul CPRU pentru copii au beneficiat de servicii
rezidenţiale 18 copii, iar în cadrul CPRU pentru victimele violenţei în familie au beneficiat
de servicii rezidenţiale 5 mame şi 12 copii . Alte 4 victime ale violenței domestice au
beneficiat numai de servicii de consiliere (1 mamă cu un copil și 2 persoane de sex
feminin). De asemenea, au mai fost acordate servicii de consiliere pentru 5 persoane –
membrii ai familiilor victimelor violenței domestice și pentru 2 agresori .
Menționăm că CPRU pentru victimele violenței în familie a devenit funcțional
începând cu data de 01.07.2016, prin implementarea proiectului cu finanțare
nerambursabilă „Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie
din județul Olt” .
2.11 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 2016 au fost întocmite rapoarte de evaluare iniţială pentru 125 copii
pentru care au fost primite sesizări (1 copil părăsit în maternitate; 36 copii a căror
securitate este periclitată în familie; 6 copii în situaţie de abuz; 4 copii – necesită îngrijire
specială; 64 copii din familii sărace; 6 copii lipsiţi de supraveghere; 1 copil care a săvârşit
fapte penale; 3 copii cu părinţi arestaţi şi 4 copii repatriaţi).
Beneficiari servicii prevenire şi protecţie alternativă:
În cursul anului 2016, situația beneficiarilor de servicii de prevenire precum şi de
protecţie alternativă (măsuri de protecţie specială şi tutelă) a fost următoarea:
 365 copii (22 %) au fost beneficiari ai serviciilor de prevenire (centre de zi,
centre de consiliere, centre de recuperare, centre maternale),
 970 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,
 327 copii (20 %) au beneficiat de masuri de protecţie speciala in servicii de tip
rezidenţial (casele de tip familial publice/private, centrul de plasament, centrul Paşi spre
Viitor si centrele de primire in regim de urgenta). Dintre aceștia, în cadrul caselor de tip
familial private au beneficiat de protecţie 10 copii.
În cursul anului 2016 au fost reintegraţi în familie 16 copii.
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Dinamica beneficiarilor:
Tip serviciu

Intrări

Ieşiri

Servicii prevenire
Servicii de tip familial
Servicii de tip rezidenţial

146
117
50

115
123
59

Adopţii:
La data de 31.12.2016 sunt monitorizate 59 adopţii finalizate şi sunt în derulare alte
44 adopţii în diferite faze ale procedurii: 25 – deschiderea procedurii de adopţie,
3 – încredinţare adopţie, 16 – încuviinţare adopţie.
De asemenea, la data de 31.12.2016, 9 familii sunt atestate apte pentru a adopta.
2.12 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 2016 următoarele servicii au raportat acţiuni de informare pentru
combaterea comportamentelor deviante şi a delincvenţei juvenile: CS Amicii Slatina (4
acţiuni); CS Sf. Elena Corabia (12 acţiuni); CS Slatina (4 acţiuni); CTF Sf. Valentin
Slatina(1 acţiune); CTF Sf. Andrei Slatina (3 acţiuni); CTF Sf. Mihail Caracal (6 acţiuni);
CTF Sf. Maria Balş (6 acţiuni); CTF Sf. Nicolae Caracal (6 acţiuni).
2.13 Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale, dar nu
răspund penal.
În cursul anului au fost monitorizaţi şi consiliaţi 32 de copii care au săvârşit fapte
penale.
2.14 Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu
handicap.
În data de 31.12.2016, în evidenţa serviciului evaluare complexă a copilului sunt
1935 copii cu handicap, structura pe grade de handicap fiind următoarea: 1067 copii cu
handicap Grav, 502 copii cu handicap Accentuat, 351 copii cu handicap Mediu şi 15 copii
cu handicap Uşor.
2.15 Furnizarea de servicii de recuperare în CRCD Caracal şi în CRCD Slatina
şi prin intermediul Echipei mobile.
În cursul anului 131 copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii de recuperare în
cadrul CRCD Caracal (65 copii) şi CRCD Slatina (66 copii). Totodată, echipa mobilă a
efectuat 29 deplasări, 13 copii cu dizabilităţi din Pîrşcoveni, Rusăneşti şi Izbiceni
beneficiind de terapii specifice de recuperare.
2.16 Realizarea programului „Şcoala părinţilor” în centrele de zi /de consiliere
pentru părinţi si copii, centrele maternale si centrele de recuperare pentru copii cu
dizabilităţi.
În cursul anului programul “Şcoala părinţilor” a fost realizat în cadrul următoareleor
servicii: Centrul maternal Adelina Slatina – 3 sesiuni; CS Slatina – 9 sesiuni; CS Amicii
Slatina – 11 sesiuni; CS Sf. Elena Corabia – 11 sesiuni; CRCD Slatina – 4 sesiuni; CRCD
Slatina – 4 sesiuni.
2.17 Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru copii ale
DGASPC Olt.
Toate serviciile sociale pentru copii subordonate DGASPC Olt urmează procedura
de obţinere a unei noi licenţe de funcţionare, în acord cu ultimele prevederi legale.
Până în prezent au obţinut:
a). licenţă de funcţionare: Centrul de zi din cadrul CS Sf. Elena Corabia; Centrul
de zi din cadrul CS Slatina;CPRU pentru victimele violenţei în familie; CPRU pentru copilul
abuzat, neglijat, exploatat; 1 locaţie CTF Sf. Mihail şi 1 locaţie CTF Sf. Elena Corabia
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b).licenţă provizorie de funcţionare: Centrul de consiliere şi sprijin din cadrul CS
Slatina; Centrul de consiliere şi sprijin din cadrul CS Sf. Elena Corabia; Centrul maternal
din cadrul CS Sf. Elena Corabia;Centrul maternal Adelina Slatina; 4 locaţii din cadrul CTF
Sf. Nicolae Caracal; 4 locaţi din cadrul CTF Sf. Luminiţa Slatina; 1 locaţie din cadrul CTF
Sf. Mihail Caracal; 5 locaţii din cadrul STF Mugurel Slatina şi 2 locaţii din cadrul CTF Sf.
Elena Corabia.
2.18 Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu furnizorii privaţi
de servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii neguvernamentale precum şi
colaborarea cu Inspectoratul şcolar pentru asigurarea accesului copiilor cu
dizabilităţi la şcolarizare şi la alte servicii educaţionale.
În cursul anului 2016 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.
2.19 Colaborarea cu primăriile şi organizarea de întâlniri periodice de
informare şi instruire cu reprezentanţii autorităţilor locale.
În cursul anului au avut loc întâlniri de informare şi instruire cu 33 reprezentanţi ai
autorităţilor locale pentru întocmirea planului de servicii şi a raportului de implementare a
planului de servicii .
2.20 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 anului 2016 au fost evaluate nevoile sociale locale pentru 60 de unităţi
administrativ teritoriale cărora le-au fost transmise şi recomandări în vederea întocmirii
Strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, conform prevederilor Legii asistenţei
sociale nr. 299/2011. De asemenea, în cursul trimestrului IV a fost demarat un nou proces
de evaluare a nevoilor locale prin transmiterea fişei de evaluare.
2.21 Monitorizarea şi raportarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate
Conform ultimelor date de care dispune DGASPC OLT (pe baza informaţiilor
transmise de 62 de primării), în judeţul Olt sunt 771 copii cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate, respectiv: 239 copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 421 copii
cu un singur părinte plecat şi 111 copii cu părinte unic plecat la muncă în străinătate.
2.22 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
Acţiunile de promovare a adopţiei s-au concretizat, în cursul anului, prin publicarea
de articole în presa locală (6 articole), prin participarea la emisiuni ale postului local de
televiziune (2 emisiuni), prin distribuirea de pliante şi prin organizarea la Centrul Cultural
„Eugen Ionescu” a simpozionului „Alege să fii părinte”, cu ocazia Zilei Naţionale a Adopţiei,
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evenimentul fiind un prilej de dialog intre reprezentanţi instituţiilor implicate in procesul de
adopţie si persoanele interesate.
2.23 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu
dizabilităţi şi persoane vârstnice ale DGASPC Olt precum şi a personalului din
cadrul serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC Olt.
În cursul anului au fost organizate 10 sesiuni de formare pentru 430 salariaţi din
cadrul serviciilor DGASPC OLT (383 persoane din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri,
38 persoane din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi 9 persoane din cadrul
serviciilor pentru persoane vârstnice).
Alte activităţi de ordin administrativ, financiar, logistic şi control desfăşurate la
nivelul DGASPC Olt prin intermediul serviciilor de specialitate:
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.
DOMENIUL ACHIZIŢII PUBLICE. Situaţia achiziţiilor publice pentru perioada
raportată se prezintă astfel:
Proceduri realizate pentru achiziţia de produse:
- număr licitaţii deschise ONLINE: 4 cu valoare totală de 1.453.348,01 lei fără TVA;
- număr cereri de oferte ONLINE: 3 cu valoare totală de 805.556,00 lei fără TVA;
- număr atribuiri directe ONLINE: 438 cu valoare de 1.623.317,06 lei fără TVA;
- atribuiri directe OFFLINE în valoare totală de 735.661,50 lei fără TVA;
- număr de acte adiţionale încheiate:1 cu valoare totală de 318.960,00 lei fără TVA.
Proceduri pentru achiziţia de lucrări:
- număr atribuiri directe ONLINE: 2 cu valoare totală de 220.220,00 lei fără TVA;
- atribuiri directe OFFLINE în valoare totală de 278,32 lei fără TVA.
Proceduri pentru achiziţia de servicii:
- număr atribuiri directe ONLINE: 27 cu valoare totală de 346.462,32 lei fără TVA;
- procedură internă OFFLINE: 1 în valoare totală de 432.000,00 lei fără TVA;
- atribuiri directe OFFLINE în valoare totală de 1.123.363,87 lei fără TVA.
DOMENIUL RESURSE UMANE. Principalele activităţi desfăşurate se referă la:
- întocmirea Planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
pentru anul 2016 cât şi a Planului anual de formare profesională a personalului contractual
din aparatul propriu şi serviciile din subordine pentru anul 2016;
- elaborarea unui număr de aproximativ 3000 de dispoziţii (numiri în funcţie
asistenţi maternali profesionişti, suspendare contracte şi încetare suspendare, încetare
contracte, modificări dispoziţii şi clauze contractuale, stabilire salarii, numiri în funcţie etc.);
- întocmirea a 17 dosare de pensionare;
- încheierea a 134 contracte de muncă şi a 518 de acte adiţionale;
- organizarea a 9 concursuri la care au participat 278 de candidaţi;
- întocmire situaţie posturi vacante la zi;
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- înregistrări în programul Revisal;
- 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.
În domeniul formării profesionale au fost organizate la nivel intern 10 sesiuni de
formare pentru 430 salariaţi din cadrul serviciilor DGASPC OLT, iar prin servicii de formare
externalizate s-au asigurat:
2 sesiuni de formare în domeniul achiziţiilor publice (pentru 17 salariaţi);
1 sesiune formare în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă (2 salariaţi);
1 sesiune de formare în domeniul standardelor de control intern managerial (30 de
salariaţi).
De asemenea, în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă Centru de primire
în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt, a fost derulată o
sesiune de formare inițială a personalului proiectului în domeniul prevenirii și combaterii
violenței în familie și 6 sesiuni de instruire la care au participat 130 persoane cu atribuții în
domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie din județul Olt.
DOMENIUL PATRIMONIU, TEHNIC, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECŢIA MEDIULUI, ADMINISTRATIV ŞI
APROVIZIONARE
Patrimoniu şi tehnic:
- obţinere carte funciară pentru CITO Drăgăneşti Olt, CIA Băbiciu şi iniţierea de
demersuri în acest sens pentru CIA Spineni;
- întocmire documentaţie pentru returnare acciză la motorină pentru încălzit la
CSPA Corabia, CTF Sf. Elena Corabia, CPV Fălcoiu, CIA Spineni şi CRR Cezieni;
- recepţie lucrări de reparaţii şi renovare pentru: înlocuire conductă termoficare la
sediul DGASPC Olt, lucrări de reabilitare bloc alimentar şi şarpantă la CRR Cezieni,
servicii de căptuşire şi tubare puţ la CIA Şopârliţa;
- demersuri pentru autorizare şi VTP centrale termice.
Apărare împotriva incendiilor:
- s-au organizat procedurile privind organizarea apărării împotriva incendiilor;
- s-a întocmit planul de măsuri în vederea rezolvării deficienţelor constatate de
ISU Olt, în urma controlului de la începutul lunii martie 2016;
- s-au efectuat instruirile periodice pentru salariaţii din aparatul propriu;
- s-a efectuat testarea anuală pe bază de chestionar;
- s-a realizat planul de evacuare pentru CITO Drăgăneşti;
- s-a solicitat prin referate dotarea centrelor cu sisteme de paratrăsnet şi înlocuirea
centralelor termice la CS SF. Elena Corabia şi CSPA Corabia;
- s-a efectuat tematica anuală pentru anul 2017.
Securitate şi sănătate în muncă
- realizarea instruirilor specifice locurilor de muncă pentru personalul nou angajat;
- a fost coordonată efectuarea analizelor medicale la întreg personalul;
- au fost obţinute autorizaţiile emise de DSP Olt şi DSV Olt necesare funcţionării
Centrului de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie;
- a fost întocmit un plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea gripei;
- s-au dat noi dispoziţii privind interzicerea fumatului;
- s-au ţinut şedinţele trimestriale ale Comitetului de Securitate şi Sănătate în
Muncă, procesele verbale fiind trimise în termen către ITM Olt;
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- s-a întocmit un nou Memoriu cu privire la descrierea noilor puncte de lucru ale
DGASPC OLT;
- a fost coordonată activitatea de prelevare a probelor de apă de la puţurile de apă
ale celor 5 centre ale DGASPC OLT, parametrii indicatori chimici şi microbiologici fiind în
limite normale.
Protecţia mediului
- s-au transmis fişele de măsurători hidrometrice către Apele Române;
- s-au pus în aplicare dispoziţiile legii cu privire la sistemul operativ de
monitorizare a stării mediului;
- s-au reînnoit negaţiile de mediu pentru toate centrele;
- s-a făcut demersurile legale pentru prelungirea contractelor cu Apele Române;
- s-a întocmit consumul estimativ de apă şi s-a transmis către Apele Române;
- s-au centralizat raportările din teritoriu privind situaţia deşeurilor medicale
periculoase.
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 interioare,
înlocuire pardoseli, montaj parchet, înlocuire mobilier şi perdele (CTF Luminiţa Slatina,
CTF Sf. Andrei Slatina, CTF Valentin Slatina, CTF Mugurel Slatina);
- reparaţii curente la instalaţia electrică, sanitară şi termică (sediu DGASPC Olt,
case de tip familial);
- gestionare parc auto (reparaţii curente autoturisme, inspecţii tehnice periodice,
încheiere poliţe RCA şi CASCO, plată rovignete).
DOMENIUL JURIDIC
- acordarea de asistenţă juridică pentru 139 persoane care au cerut informaţii
despre adopţie;
- introducerea a 58 de acţiuni de deschidere a adopţiei;
- introducerea a 25 de acţiuni pentru încredinţare în vederea adopţiei;
- introducerea a 28 de acţiuni pentru încuviinţare a adopţiei;
- introducerea unei acţiuni pentru o încuviinţare a adopţiei în familie;
- întocmirea a 44 de dispoziţii de eliberare/neeliberare/retragere atestate pentru
persoane/familii apte să adopte;
- 83 de adrese către ANPDCA (transmitere sentinţe civile definitive);
- 102 adrese de înştiinţare a părinţilor biologici/primării/SPCLEP;
- 74 rapoarte de consiliere şi informare juridică a familiilor biologice;
- 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: 173 acţiuni introduse;
- întocmirea a 204 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;
- întocmirea a 72 de dispoziţii privind constituirea de comisii (recepţie,
inventariere, evaluare oferte, efectuare cercetare disciplinară);
- întocmire a 129 dispoziţii privind sancţiuni disciplinare, modificare componenţă
comitet, desemnare persoane, încetare contract de muncă, acordare servicii sociale.
DOMENIUL AUDIT.
În anul 2016 au fost efectuate 7 misiuni de audit la următoarele unităţi: CSPV
Slatina, CPV Fălcoiu, CTF Sf. Nicolae Caracal, CIA Şopârliţa, CTF Sf. Elena Corabia,
CSPA Corabia, CIA Băbiciu, fiind întocmite constatări şi recomandări în domeniul
organizatoric financiar contabil şi al sistemului de control intern managerial.
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Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii:
Pe parcursul anului 2016, serviciile din cadrul DGASPC Olt au raportat ca principale
dificultăţi întâlnite în cursul desfăşurării activităţii:
- lipsa fondurilor pentru editarea materialelor şi popularizarea serviciilor precum şi
pentru efectuarea de excursii;
- schemele reduse de personal la nivelul unor case de tip familial, fapt ce duce la
dificultăţi în asigurarea de personal suficient pentru supravegherea, îngrijirea şi educarea
beneficiarilor;
- lipsa fondurilor pentru renovarea/ modernizarea/ extinderea clădirilor în care
funcţionează serviciile sociale;
- lipsa unui mijloc de transport pentru alimente;
- alte dificultăţi au legătură cu refuzul susţinătorilor legali ai persoanelor cu
handicap instituţionalizate de a achita contribuţia lunară de întreţinere, cu unele
comportamente inadecvate ale beneficiarilor, sau cu nevoia unei colaborări mai bune cu
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina în ceea ce priveşte însoţirea copiilor pe parcursul
spitalizării.
CONCLUZII
Aprecierea gradului de realizare a obiectivelor În urma evaluării activităţii
DGASPC Olt în cursul anului 2016 se constată că dintre activităţile prevăzute în cadrul
planului de acţiune pe anul 2016 numai 2 activităţi nu au fost realizate în proporţie de
100%, respectiv acțiunea 2.17 Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale
pentru copii ale DGASPC Olt – 80% (ca urmare a faptului că nu au fost obținute încă
licențe de funcționare pentru toate serviciile) şi acțiunea 2.19 Colaborarea cu primăriile şi
organizarea de întâlniri periodice de informare şi instruire cu reprezentanţii autorităţilor
locale – 70% (nefiind atins numărul estimat de participanți).
Pentru elaborarea planului de acţiuni pe anul 2017, 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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