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I. Consideraţii generale 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate 

juridică, sub autoritatea  Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, 

aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane 

aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţeane de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020, 

strategie ce a fost prezentată şi avizată favorabil de către Comisia de Incluziune Socială Iaşi în 

şedinţa din data de 10.07.2014 şi aprobată în Plenul Consiliului Judeţean Iaşi prin Hotărârea nr 

285/30.09.2014. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) – 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială, dar şi Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Iaşi, 

au fost notificate în legătură cu aprobarea Strategiei în Plenul Consiliului Judeţean Iaşi prin 

Hotărârea nr.285/30.09.2014 şi asupra disponibilităţii acesteia pe site-ul DGASPC Iaşi la adresa : 

www.dasiasi.ro .  

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro
http://www.dasiasi.ro/
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II. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului 

 

A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie 

A.1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament  

 

Tabel 1. Copii în sistem rezidenţial (2005 –  2014) 
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Figura 1. Evoluţia numărului de copii în sistem rezidenţial (2005- 2014) 

 

 

 

 

Tip centru de 

plasament 

Dec. 

2005 

Dec. 

2006 

Dec. 

2007 

Dec. 

2008 

Dec. 

2009 

Dec. 

2010 

Dec. 

2011 

Dec. 

2012 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Centre pentru 

copilul cu nevoi 

sociale 

592 534 490 491 483 473 480 483 466 505 

Centrele pt. copil 

cu handicap 
1386 1288 1191 1132 1159 1130 1052 1057 856 766 

Total copii in CP 1978 1822 1681 1623 1642 1603 1532 1540 1322 1271 
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Tabel 2. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe centre de plasament (ianuarie- 31 decembrie 2014) 

N

Nr. 

crt. 

Centrul de plasament 

Existent la 

1 ian. 

2014 

Intrări 

Intrari 

prin 

transfer 

Ieşiri 

Iesiri 

prin 

transfer 

Existent la 

31 dec 

2014 

1 CSC Sf. Andrei 98 98  100 1 95 

2 CP de tip Hospice 

Gulliver 

31 0  5  26 

3 CSC Bucium 116 18 2 21  115 

4 CS Veniamin 

Costache 

118 32  28  122 

5 CRCH Galata 72 5  5  72 

6 CSC Bogdana 118 24  21  121 

7 CSC M Sadoveanu 

Paşcani 

61 11 1 11 4 58 

8 CP I Holban 216 43 6 51 6 208 

9 CP CA Rosetti 174 13 3 34 8 148 

10 CSSC Tg Frumos 219 30 12 50  211 

11 CSC Sf. Nicolae 

Paşcani 

46 10 1 8 2 47 

12 Modul Reabilitare 

Comportamentală din 

cadrul CPRU 

19 6 2 7 5 15 

13 CF Verseni 34 2  2 1 33 

 TOTAL 1322 292 27 343 27 1271 

 

Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial, 208 sunt plasamente în regim de urgenţă 

(decizie de urgenţă sau ordonaţă preşedinţială), faţă de 200 în anul 2013 şi 124 în  anul 2012. 

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro


 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi 

Strada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305 

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail dasias@iasi.rdsmail.ro 

 

 

8 

15

22

80

118

291

495

250

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

sub 1 an

intre 1-3 ani

intre 3-7 ani

intre 7-9 ani

intre 10-14 ani

intre 14-18 ani

peste 18 ani

Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor din centrele de plasament la 

31 decembrie 2014

 

 

Figura 2. Distribuţia pe vârste a copiilor din sistemul rezidenţial (31 dec. 2014) 

 

Tabel 3. Externările din centrele de plasament ale DGASPC (ianuarie – 31 decembrie 2014) 

Tip centru de plasament 
Externări CP 

ianuarie – 31 decembrie 2014 

Centru de plasament pentru copii cu nevoi sociale 88 

Centru de plasament pentru copilul cu handicap 255 

Total dezinstituţionalizări 343 

 

Încetările de măsură de protecţie de tip rezidenţial din centrele de plasament ale DGASPC în 

perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:  

 92 reintegrări în familia naturală/extinsă 

 78 plasament la asistent maternal profesionist/plasament familial 

 131 încetarea măsurii de protecţie după împlinirea vârstei de 18 ani, din care: 

o 63 reintegrare în familie 

o 56 integrare individuală în comunitate/preluaţi pe proiecte de integrare socio-

profesională/preluare centre multifuncţionale 

o 12 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi 

 34 plasamente in alte servicii de tip rezidenţial 

 8 alte situatii 

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro
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Ponderea tipurilor de încetări de măsură de protecţie de tip rezidenţial în 

totalul de 343, în anul 2014
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Figura 3. Încetări de măsură de protecţie din sistem rezidenţial pe tipuri de măsuri 

 

A.2. Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz  

Serviciul Management de Caz (SMC) este un serviciu infiinţat în structura DGASPC Iaşi, 

conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010, prin comasarea serviciilor cu 

competenţe în instituirea şi monitorizarea măsurilor de protecţie specială. Misiunea SMC o 

constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul 

superior al copilului, prin elaborarea şi monitorizarea implementării Planului Individualizat de 

Protectie până la închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie, îmbunătăţirea calităţii vieţii 

copiilor din sistemul de protecţie şi diminuarea perioadei de separare de familie, concomitent cu 

formarea continuă a personalului în vederea optimizării vieţii copiilor, în conformitate cu legislaţia 

aprobată. 

 

In cadrul S.M.C. conform organigramei au fost aprobate 103 posturi, (din care 1 functie 
conducere), in prezent fiind ocupate 54 de posturi (asistenti sociali, psihologi, psihopedagogi, 

pedagogi), doar asistentii sociali fiind desemnati manageri de caz (acestia lucreaza in echipa cu 
psihologii/psihopedagogii/pedagogii SMC si cu responsabilii de caz din protectie speciala).  

Actualmente in cadrul S.M.C. (Compartiment management de caz copii in sistem rezidential, 
Compartiment management de caz supraveghere specializata si Compartiment management de 
caz copii in asistenta maternala, asistenti maternali profesionsiti si plasamente familiale) isi 
desfasoara activitatea  47 de specialisti  dintre care doar  30 sunt manageri de caz, care 
asigura instrumentarea si monitorizarea a 1289 copii ocrotiti in regim de asistenta maternala, 809 
asistenti maternali profesionisti, 1060 copii ocrotiti prin plasament familial, 208 copii aflati cu 
masura de supraveghere specializata si 1389 copii ocrotiti in centre de plasament ale 

D.G.A.S.P.C. Iasi si OPA.  

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro
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Dintre activităţile Serviciului Management de Caz si Centrelor de plasament  pot fi 
menţionate următoarele: 

 Au fost instrumentate, analizate, verificate şi prezentate in Comisia pentru 
Protectia Copilului Iasi (CPC Iasi) sau instanta in jur de 1000 dosare, o parte in 
colaborare  cu asistentii sociali din cadrul centrelor de plasament; dintre acestea, in 
Comisia pentru Protectia Copilului Iasi  au fost sustinute peste 500  de cazuri 

numai din cadrul SMC si CP (instituire masura de protectie in plasament familial, 
asistenta maternala, centre de plasament, mentineri masuri de protectie speciala la 
dobandirea capacitatii depline de exercitiu, incetari masuri de protectie speciala prin 
reintegrarea familiala, revenirea in familie sau integrare socio-profesionala, inlocuiri 
de masuri de protectie speciala, atestari si reatestari ale asistentilor maternali 
profesionisti, respingeri cereri de atestare, eliberari avize favorabile pentru masuri 
de protectie speciala in judetul Iasi si solicitari eliberari avize favorabile in alte 
judete, diverse informari). 

 Au fost efectuate 927 deplasari în teren în vederea soluţionării sau monitorizării 
cazurilor aflate în evidenţă  (atestare/reatestare asistent maternal profesionist, 
evaluare în vederea instituirii unei măsuri de protecţie, monitorizare evoluţie copil 
aflat în plasament familial, în regim de asistenţă maternală, centre de plasament 
sau supraveghere specializată, evaluare în vederea reintegrării, participare la 
comisii de cercetare disciplinară si efectuare vizite in centre de plasament, 
participare la seminarii, conferinte, ateliere de lucru atat in scopul reprezentarii 
D.G.A.S.P.C.Iasi si promovarii serviciilor, cat si in scopul perfectionarii 
profesionale); 

 Au avut loc mai multe evenimente speciale initiate si desfasurate,  dupa cum 

urmeaza:  

 15 Mai – a fost marcata Ziua Internationala a Familiei. Au fost organizate intalniri 
intre copii aflati in centrele de plasament si parintii acestora sau cu membri ai 
familiei extinse. Actiunea a avut ca scop facilitarea reluarii, mentinerii si consolidarii 
legaturii dintre copii si familia biologica sau extinsa. 

 1 Iunie – a fost marcata Ziua Internationala a Copilului. DGASPC Iasi a organizat la 
Ateneul Tatarasi spectacolul: Ziua Zambetelor la care au participat copii si tineri din 
sistemul de protectie. Alaturi de copii s-au aflat si voluntarii Asociatiei Speranta 
pentru Ingerasi, asociatie care a avut si rol de sponsor. Si Fundatia Sandra ofera o 
Sansa a sponsorizat evenimentul de la Ateneu. 

 Au fost organizate 3 tabere pentru copiii din sistemul de protectie, la mare  si  
munte la care au participat  166 copii din sistemul de protectie dupa cum 
urmeaza: 22 – 27 iunie 2014, Tabara sociala la Eforie Nord la care au participat 80 
copii din sistemul rezidential, 10 copii din asistenta maternala si 10 copii aflati in 
plasament familial. Tabara sociala a fost organizata de catre D.G.A.S.P.C. Iasi in 
parteneriat cu DJTS Iasi conform Art.5 din Ordinul nr.160/26.03.2014; 08.08 - 
13.08.2014, Tabara de la Moeciu – Brasov la care au participat 33 copii din centrele 
de plasament ale DGASPC Iasi cu sprijinul Asociatiei “Primaverii Plus”; 20 – 28 iulie 
2014, Tabara Lepsa la care au participat 33 copii cu varsta cuprinsa intre 12 – 18 
ani  cu sprijinul Asociatiei Timon. 

 Excursie 13 martie -16 martie la Praid in parteneriat cu Fundatia COTE in cadrul 
proiectului Abilitati pentru viata independenta. Au participat 19 tineri din 
centrele de plasament . 

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro
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 Excursie la Gura Humorului organizata de Complexul de Servicii Sociale 
Tg.Frumos in parteneriat cu Liceul Tehnologic Trinitas, excursie la care au participat 
10 tineri ocrotiti  in CSSC Tg.Frumos 

 Festivalul International Bucuria Lecturii desfasurat in colaborare cu ADPS Iasi si 
FICE Filiala Iasi, in cadrul Festivalului International al Cartii pentru Copii – 
„Bucuria Lecturii”, in contextul Zilei Internationale a Cartii pentru Copii si 
Tineret – 2 aprilie; s-au organizat carnavaluri cu personaje literare/piese de teatru, 

expozitii cu lucrari de pictura, concursuri in cadrul carora s-au prezentat scrisori 
adresate personajelor îndragite din carti, eseuri, recitaluri de poezie, toate aceste 
activitati avand drept obiective prezentarea multiplelor modalitati de lucru practice, 
pe care le poate antrena cartea, valorificarea timidelor incercari de creatie literara 
ale copiilor ocrotiti in centrele de plasament, conexiunile pe care acestia le fac între 
lectura si recitalurile artistice de poezie si concursurile pe teme din povesti. Copiii 
din centrele de plasament au fost premiati – Locul I Complex Servicii Sociale 
Bogdana 

 Participare la Olimpiada nationala de Religie , 22.05.2014 – premii locul II si locul 
III – copii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bucium Iasi 

 Saptamana Sa stii mai multe, sa fii mai bun – au fost desfasurate activitati la 

nivelul centrelor de plasament (activitati derulate in cadrul Strategiei Nationale de 
Actiune Comunitara in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi); 

 Operatiunea caritabila „Un Joc si o Jucarie”, desfasurata in perioada 15.04.2014 -

15.05.2014. Esenta acestei operatiuni caritabile a constitut-o colectarea unor jocuri 
si jucarii pentru copiii din centrele de plasament. Aceasta campanie a avut un 
caracter predominant intern, mizandu-se in primul rand pe particparea amgajatilor 
D.G.A.S.P.C.Iasi, capmania fiind o etapa in cadrul proiectului Ludoteca, proiect 

initiat de catre Serviciul Management de Caz (proiect ce urmareste sa amelioreze 
calitatea ludica a activitatilor de timp liber/educative/terapeutice oferite copiilor 
rezidenti) 

 S-a continuat perfectionarea angajatilor D.G.A.S.P.C.Iasi, inclusiv asistenti 
maternali profesionisti, pentru acestia din urma organizandu-se cursuri de 
perfectionare conform nevoilor identificate (curs de specializare pentru asistentii 
maternali care ocrotesc copii cu nevoi speciale si curs de specializare pentru 
asistentii maternali profesionisti care ocrotesc copii pentru care finalitatea Planului 
Individualizat de Protectie este adoptia, curs de perfectionare pentru asistentii 
maternali care ocrotesc tineri cu tulburari de comportament); cursurile au fost 

orgaizate in cadrul Centrului de  Perfectionare Galata,  formatorii fiind atat din cadrul 
centrului cat si din cadrul serviciilor din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C.Iasi si invitati 
din cadrul Spitalului de Psihiatrie Socola – dna dr.Carmen Lupusoru si dna psiholog 
Antoaneta Zanfirache; 

 Au fost evaluati si pregatiti un numar de 61 de voluntari care activeaza in centrele 

de plasament ale D.G.A.S.P.C.Iasi (activitati de timp liber cu copiii/tinerii, meditatii, 
activitati de socializare, invatare limba engleza, lucru pe calculator, selectarea de 
hainute din magazia D.G.A.S.P.C. – donatii si pregatirea unor pachete pentru copiii 
beneficiari). Un numar de 30 de voluntari din cadrul ASCOR Iasi activeaza in cadrul 
Centrelor de plasament V.Costache si Holban, iar alti 30 de voluntari din cadrul 
Universitatii Brigham Young SUA au desfasurat stagii de voluntariat in cadrul 
Complexului de Servicii Sociale  Sf.Andrei Iasi. Voluntarii americani au lucrat cu 
copiii cu tertaplegie  prin intermediul unui sistem special de comunicare .  
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 20 Noiembrie 2014 – Ziua Drepturilor Copilului. DGASPC Iasi a organizat la 
Ateneul Tatarasi spectacolul: Exprima-te! Ai dreptul! – editia a II –a la care au 

participat copii si tineri din sistemul de protectie. In deschiderea acestui spectacol a 
avut loc premierea copiilor participanti la Concursul Tematic Educational: Impreuna, 
impotriva violentei organizat la nivelul centrelor de plasament, in cadrul campaniei 
19 zile de lupta impotriva abuzului si violentei asupra copiilor si tinerilor. 

 20 Noiembrie 2014 – Ziua Portilor Deschise in centrele de plasament si 
centrele de zi. In aceasta zi, la nivelul fiecarui centru de plasament si centru de zi 
au fost prezentate aspect ale vietii cotidiene ale copiilor, discutii tematice privind 
drepturile copilului, activitati cu voluntarii. 

 11 Decembrie – D.G.A.S.P.C. Iasi a organizat spectacolul Soapte de Craciun, cu 

sprijinul Asociatiei Speranta pentru Ingerasi si a colaboratorilor DGASPC Iasi care 
au oferit cadouri copiilor sub forma de sponsorizari. 

 Campania „19 zile de activism impotriva abuzului si violentei asupra copilului” 

, desfasurat in colaborare cu FICE Filiala Iasi, ADPS Iasi, UNICEF si CNASR Iasi, in 
perioada 1.11.2014-19.11.2014, perioada in care in fiecare centru de plasament s-
au derulat activitati focalizate pe prevenirea si eliminarea violentei din viata copiilor 
si tinerilor aflati in sistemul de protectie speciala, avand ca „instrumente de aparare” 
arta plastica, grafica, teatrala, muzicala, dezbaterile si competitiile sportive. Ca 
urmare a constientizarii impactului negativ la nivel fizic, psihic si social asupra 
copiilor si tinerilor, copiilor li s-a oferit sansa de a-si spune cuvantul prin votarea 
drepturilor lor prin filme si jocuri educative. Ultima zi a campaniei a fost marcata de 
o actiune sincron a copiilor si tinerilor din centrele de plasament de pe langa scolile 
speciale care au protestat impreuna  impotriva abuzului si violentei. In paralel cu 
aceste activitati au avut loc dezbateri cu personalul de specialitate din centrele de 
plasament privind problematica violentei tinerilor ocrotiti, in vederea elaborarii unor 
programe de interventie eficiente, actiuni dezbatere ale copiilor membri in Consiliul 
Judetean al Elevilor si copiilor din centrele de plasament membri in Consiliul 
Judetean al Copiilor din Centrele de plasament (tema dezbaterii a fost abuzul de 
substante – alcool si droguri), ateliere de creatie si nu numai; 

 Actiunea „Nu sunt singur, am un frate !”, destinata fratilor din sistemul de 

protectie; in sistemul de protectie a copilului se afla cupluri de frati care beneficiaza 
de diverse masuri de protectie, si care nu au putut fi plasati impreuna , din diferite 
motive. Unul dintre principiile in domeniul protectiei copilului il constituie 
nesepararea fratilor insa, daca acest lucru nu se poate realiza, din motive obiective, 
se are in vedere restabilirea si mentinerea legaturii, dintre frati, si, unde este posibil, 
reunirea fratilor. Momentul sarbatorilor de iarna a constituit momentul ideal, cand, in 
colaborare cu Asociatia „Ador Copiii””, in data de  s-a desfasurat intalnirea a 25 de 
frati din sistemul de protectie (centre de plasament, asistenta maternala si 
plasament familial). Evenimentul a avut loc la centrul de Incluziune Sociala Iasi.. 
Totodata, a avut loc un seminar cu 22 de specialisti D.G.A.S.P.C.Iasi si parintii 
adoptatori, seminar care a avut ca scop promovarea adoptiei copiilor greu 
adoptatbili (ex, grupuri de frati) 

 A continuat colaborarea atat cu Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi cat si cu Universitatea 
„Petre Andrei” Iasi, in jur de 300 de studenti realizand stagii de practica in cadrul 

D.G.A.S.P.C.Iasi – aparatul propriu si centrele de plasament subordonate; 
 A fost reactualizată convenţia de colaborare cu Fundaţia Blue Heron din S.U.A.California 

proiect ce presupune susţinerea financiară şi prin mentorat a unui număr de 15 studenţi 
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care se află ocrotiţi în centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C.Iaşi; studenţii primesc bani 
de buzunar in valoare  de $55/luna/student şi pana la 340 $ pentru cheltuieli de 
perfectionare educational-profesionala pentru studentii de la buget; 

 Activităţi derulate în vederea verificării, acordării de sprijin şi îndrumare instituţiilor 
rezidenţiale si centrelor de zi -54 misiuni de control  

 Situaţia celor 255 de absolvenţi din centrele de plasament se prezinta astfel : 

 110 de tineri au continuat cursurile scolare (liceale, universitare si postuniversitare) 

 40 au fost integrati socio-profesional preluati initial in cadrul Centrului Multifunctional 

 21 tineri incadrati in grad de handicap au fost preluati in centrele pentru adulti 

 63 de tineri au fost reintegrati in familia de origine si comunitate 

 21 tineri au fost preluati de catre OPA 
 
In ceea ce priveste protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal, 
în  anul 2014 s-au realizat urmatoarele : 

 au fost instituite urmatoarele masuri speciale de protectie: 2  cazuri plasament familial in 
cadrul familiei extinse, 29 de masuri instituite de supraveghere specializata in familie, 5  
masuri instituite in sistem rezidential  la CSSC Tg. Frumos –MRC si 10 iesiri din sistemul 
de protectie CSSC Tg. Frumos –MRC sub diverse forme –reintegrare, efectul legii, etc., 5 
masuri instituite in sistem rezidential  la CSSC Tg. Frumos – SRSCD pe o perioada de 6-12 
luni.Pe parcursul anului 2014 au fost realizate consilieri in vederea prevenirii riscului de 
recidiva, intrevederi avute cu familia atat la domiciliu cat si la sediul D.G.A.S.P.C., cadre 
didactice pentru cunoasterea situatiei scolare a copiilor si a comportamentului, asistenti 
sociali din cadrul SPAS de pe raza administrativ teritoriala a judetului Iasi, 20 de copii din 
cadrul CPRU beneficiaza de activitati specifice in cadrul Centrului specializat de zi pentru 
copilul cu comportament delincvent si predelincvent; 

 
 In cadrul centrelor de plasament au fost desfasurate, in principal,  urmatoarele activitati :  

 Activitatea de asistenta sociala ( anchete sociale, realizare intrevederi cu 

parintii/altii semnificativi, deplasari in interes de serviciu, interventii in echipa 
Telefonul copilului, reevaluare planuri prevazute de legislatie, monitorizare copii 
aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi ) ; 

 Activitatea psihologica (evaluari psihologice, revizuiri planuri prevazute de 

legilasatie, consiliere, mediere conflicte, alte demersuri specifice, monitorizare copii 
aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi, interventii in echipa Telefonul 
copilului ) ; 

 Activitatea psihopedagogica (evaluari psihopedagogice, programe 

abilitare/reabilitare,   participare la activitati recreative, reevaluare planuri prevazute 
de legislatie, , interventii in echipa Telefonul copilului); 

 Activitati logopedice (terapie specifica logopedica, stimulare senzoriala, evaluare 

logopedica, stabilire relatii terapeutice pentru copiii nou preluati,  interventii in 
echipa Telefonul copilului.); 

 Activitaii kinetoterapeutice (terapie fizica la sala de kinetoterapie, evaluare 

motorie, terapie fizica.); 

 Activitati medicale (supravegherea starii de sanatate, examinari medicale afectiuni 

acute, internari spital, administrare medicamente, triaj epidemiologic.); 

 Activitati educative de recreere si socializare (realizarea interventiilor prevazute 

in planurile specifice, excursii, drumetii, jocuri, alte tipuri de activitati, sarbatorirea 
zilelor de nastere a copiilor, cu invitarea parintilor); 
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 Activitati manageriale si administrative (igienizarea zilnica a spatiilor, 
aprovizionarea cu alimente si materiale, reparatii, igienizari, reamenajare spatii,  
activitati de optimizare a conditiilor din centre, pregatirea pentru iarna); 

Copiii din centrele de plasament, sub indrumarea personalului,  au creat diverse obiecte 
decorative, felicitari, bijuterii, tablouri, icoane, multe dintre obiectele realizate fiind oferite in dar 
partenerilor D.G.A.S.P.C. din alte tari (Finlanda, Ucraina, Germania) sau au fost expuse in sala 
D.G.A.S.P.C.Iasi . 

 

Tabel 4 –Incetari de masura de protectie prin reintegrare si efectul legii - situatie 

comparativa 2012-2014 

 

Tip 
masura protectie 

 

2012 2013 2014 

Reintegrari in 
familia 

naturala 

Incetari de 
masura 

prin efectul 

legii* 

Reintegra
ri in 

familia 

naturala 

Încetari de 
masura prin 

efectul legii* 

Reintegrari 
in familia 

naturala 

Incetari de 
masura prin 

efectul 

legii* 

Plasament de tip 
rezidential 

155 180 170 170 92 131 

Pasament la AMP 11 27 11 20 9 24 

Plasament familial 20 110 20 79 32 130 

Total 186 317 201 269 133 285 

Nota : Incetatari de masura prin efectul legii ( tineri care au revenit in familie,  au fost integrati 
individual in comunitate sau au fost preluati de catre serviciile de tip rezidential pentru adulti sau de alte 

servicii destinate tinerilor care parasesc sistemul de protectie) 
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Dinamica vizitelor de verificare, sprijin şi îndrumare, efectuate 

în cadrul centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi si în 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ia
nu

arie

fe
br

uar
ie
 

m
ar

tie
 

ap
ril
ie
 

m
ai

iu
ni
e

iu
lie

au
gu

st

se
pt

em
br

ie

oc
to

m
brie

no
ie
m
brie

de
ce

m
br

ie

nr. centre

 
Figura 4. Dinamica vizitelor de verificare, sprijin şi îndrumare din centrele de 

plasament şi centrele de zi  

Repartizarea voluntarilor în cadrul centrelor de 

plasament şi D.G.A.S.P.C Iaşi
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Figura 5. Repartizarea voluntarilor în cadrul centrelor de plasament 
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A.3. Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial  

 

Tabel 5. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie în măsuri de tip familial (2008- 31 dec 2014) 

Tip măsura protecţie 
Dec. 

2008 

Dec. 

2009 

Dec. 

2010 

Dec. 

2011 

Dec. 

2012 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Plasament familial 

din care: 
1592 1342 1239 1215 1183 1183 1060 

Plasament la rude 

până la gr IV 
1375 1167 1078 1038 994 989 881 

Plasament la altă 
familie/persoană 

217 175 161 177 189 194 179 

Plasament asistent 

maternal 
1232 1213 1199 1193 1171 1267 1289 

Tutele 80 85 78 60 54 46 42 

TOTAL 2904 2640 2516 2468 2346 2496 2391 

 

Tabel 6. Structura plasamentelor în asistenţă maternală (2008 –  31 Dec 2014) 

Tipuri de caz 
Dec.  

2008 

Dec. 

 2009 

Dec.  

2010 

Dec. 

 2011 

Dec. 

 2012 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Asistenţi maternali cu copii 
în plasament, din care: 

cu 1 copil în plasament 

cu 2 copii in plasament 

cu 3 copii in plasament 
cu 4 copii in plasament 

957 
 

700 

240 

16 
1 

899 
 

605 

275 

18 
1 

847 
 

512 

319 

15 
1 

795 
 

425 

345 

22 
3 

768 
 

384 

362 

20 
2 

782 
 

325 

430 

26 
1 

809 
 

356 

432 

20 
1 

Asistenţi maternali care 

ocrotesc copii cu nevoi 
speciale 

231 254 249 242 191 184 201 

Copii aflaţi in plasament la 

asistent maternal 

profesionist 

1232 1213 1199 1193 1171 1267 1289 

Copii cu nevoi speciale 

aflaţi in plasament la 

asistenţi maternali  

245 267 260 254 198 192 206 

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro


 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi 

Strada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305 

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail dasias@iasi.rdsmail.ro 

 

 

17 

 

34

132

254

271

386

182

30

0 50 100 150 200 250 300 350 400

sub 1 an

intre 1-3 ani

intre 3-7 ani

intre 7-9 ani

intre 10-14 ani

intre 14-18 ani

peste 18 ani

Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor aflati in plasament la 

asistent maternal profesionist  la 31 decembrie 2014

 

Figura 6. Distribuţia pe vârste a copiilor din asistenţă maternală (31 decembrie 2014) 

 

Tabel 7. Distribuţia asistenţilor maternali cu copii în plasament după mediul de provenienţă 

Număr total U R 

809 176 633 

 

Tabel 8. Distribuţia după gen a asistenţilor maternali cu copii in plasament 

Număr total F M 

809 688 121 

 

În cursul anului 2014 au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de protecţie de tip 

familial: 

 

 Plasamente la asistent maternal profesionist – 177 din care 25 copii provin din plasament la alţi asistenţi 

maternali, 84 din centrele de plasament, 11 din maternităţi, 13 din Spitalul de Copii „Sf. Maria”, 38 din 

familia naturala si 6 din plasament familial. Din cele 177 de plasamente instituite în cursul anului 2014, 

139 au fost plasamente în regim de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedenţială. 

 Atestări de asistenţi maternali profesionişti – 77; reatestări de asistent maternal profesionist - 191 

 Revocări de plasamente la AMP: 154. Revocările pe tipuri de masuri:   
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- 29 adoptii nationale  

- 26 plasament la alţi asistenti maternali  

- 24  încetare măsură la implinirea varstei de 18/26 ani cf.legii  

- 9 reintegrări 

- 12 plasamente familiale  

- 52 plasamente in sistem rezidenţial   

- 2 alte situaţii  

 Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane –  88 din care 67 la rude 

până la la gradul IV, respectiv 21 plasamente la alte persoane sau familii. Din totalul plasamentelor, 28 

au fost plasamente în regim de urgenţă. 

 Reevaluări de plasamente la rude până la gradul IV şi plasamente la alte familii sau persoane: 17 

 Revocări plasamente familiale – 208, din care 172 de la rude până la gradul IV, respectiv 36 de la alte 

persoane. Revocările pe tipuri de măsuri:  

- 6 adopţii  

- 130 incetarea măsurii la împlinirea vârstei de 18/26 ani cf. legii  

- 32 reintegrări  

- 35 plasamente de tip familial şi rezidenţialş 

- 5 instituire tutela 

 

1. Intrari în măsuri de protecţie în anul 2014 

Nr.crt Măsura de 

protecţie 

Număr 

total intrări 

în anul 
2014, din 

care 

Număr intrări 

din altă 

măsură de 
protecţie 

Număr intrări 

cazuri noi în 

sistemul de 
protecţie 

Provenienţa la intrarea în sistemul 

de protecţie pentru cazurile noi 

Familie Maternitate Spital 

1 Centre de 

plasament ale 
DGASPC 

292 140 152 99 13 40 

2 Centre de 

plasament ale 

OPA 

19 4 15 15   

3 CPRU/Adapost 76 0 76 76   

4 Asistenţă 

maternală 

177 115 62 38 11 13 

5 Plasament 
familial 

88 25 63 59  4 

 Total 652 284 368 287 24 57 
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2. Încetări de măsuri de protecţie în anul 2014 

Nr.crt Măsura de 

protecţie 

Număr 

încetări de 

măsuri de 

protecţie în 
anul 2014, 

din care 

Număr 

încetări cu 

stabilirea altei 

măsuri de 
protecţie 

Număr 

încetări cu 

părăsirea 

sistemului de 
protecţie 

Număr încetări cu părăsirea 

sistemului de protecţie prin 

Ef 

legii 

Reintegrare  Alte sit 

1 Centre de 

plasament ala 

DGASPC 

343 112 231 131 92 8 

2 Centre de 

plasament ale 

OPA 

26 9 17 13 4  

3 CPRU/Adapost 91 66 25  25  

4 Asistenţă 

maternală 

154 90 64 24 9 31 

5 Plasament 

familial 

208 30 178 130 32 16 

 Total 822 307 515 298 162 55 

 

 

Din numărul total de intrari în sistemul de protecţie  -652, un număr de 368 sunt cazuri noi . 

De asemenea, din numărul total de încetări de măsuri de protecţie – 822 cazuri,  un număr de  515 

au părăsit sistemul de protecţie .     
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B. Adopţie şi postadopţie 

În cadrul Compartimentului de Adopţii şi postadopţie au fost stabilite următoarele două obiective 

principale: 

1. Promovarea adopţiei naţionale ca alternativă de ocrotire pentru copilul lipsit de 

ocrotire părintească, cu urmatoarele obiective specifice : 

 

a)  Atestarea familiilor/persoanelor apte să adopte, respectiv: 

 

 identificarea persoanelor/familiilor cu reşedinţa in Romania care doresc să adopte 

copii; 

 evaluarea condiţiilor materiale, morale si a abilităţilor parentale pe care familiile 

potenţial adoptatoare le prezintă; 

 formarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, prin cursuri de formare privind 

statutul de parinţi adoptatori 

 atestarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, care întrunesc condiţiile socio-

psiho-materiale si deţin capacităţi parentale,  conform Legii 233/2011 privind 

completarea si modificarea Legii nr.273/ 2004 republicată privind regimul juridic al 

adopţiei; 

 asigurarea, la cerere, de consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea 

serviciilor în domeniul adopţiei şi colaborarea cu alte instituţii responsabile pentru a 

facilita accesul persoanelor la aceste servicii;  

 

b) Desfăsurarea de campanii mass-media cu privire la programul national de adoptie, 

organizarea de actiuni si campanii de promovare a adopţiei naţionale, in vederea recrutarii 

persoanelor/familiilor adoptatoare din rindul comunitatii si a promovarii adopţiei copilului greu 

adoptabil (de vârstă mare, cu handicap, de etnie) 

  

2. Cresterea numărului de copii adoptaţi 

a) Deschiderea procedurii de adopţie, respectiv clarificarea situaţiei juridice pentru copiii a 

căror PIP are ca finalitate adopţia, respectiv : 
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 informarea şi consilierea familiilor naturale ale copiilor a căror PIP prevede adopţia, 

în vederea exprimării în cunoştinţă de cauză a acordului cu privire la deschiderea 

procedurii de adopţie; 

 informarea, consilierea copilului, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, cu 

privire la demersurile ce urmează a fi realizate în vederea adopţiei sale; 

 informarea, impreună cu managerul de caz al copilului, al specialistilor din centrul 

de plasament sau, după caz, asistentul maternal ori persoana/familia la care copilul se 

află în îngrijire  cu privire la iniţierea procedurilor de adopţie; 

 intocmirea documentaţiei specifice şi asigurarea reprezentării în instanţă a DGASPC 

în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenţa Legii 233/2011 privind 

completarea si modificarea Legii nr.273/ 2004 republicată privind regimul juridic al 

adopţiei 

 

b) Identificarea celei mai potrivite familii/persoane adoptatoare pentru copiii eligibili 

pentru adopţie 

 derularea procedurii de potrivire teoretică la nivelul ORA, DGASPC Iasi si alte 

Directii implicate, analizarea informaţiile referitoare la copil, la părinţii 

fireşti/familia extinsă şi la adoptator/familia adoptatoare 

 derularea procedurii de potrivire  practică, pregătirea copilului, a 

adoptatorului/familiei adoptatoare şi a altor persoane de referinţă pentru copil şi 

organizarea de întâlniri între copil şi adoptator/familia adoptatoare, în vederea 

facilitării acomodării si mutării copilului in noua familie. 

c) Incredinţarea în vederea adopţiei a copiilor  adoptabili 

 

 sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.  

 urmărirea evoluţiei copilului încredinţat în vederea adopţiei şi a relaţiilor dintre 

acesta şi adoptator/familia adoptatoare; 

 oferirea de  sprijin adoptatorilor/familiilor adoptatoare, în vederea facilitării 

integrării copilului în noul mediu de viaţă: suport şi asistenţă de specialitate care să 

răspundă nevoilor identificate cu ocazia urmăririi evoluţiei copilului sau semnalate 

direct de către adoptator/familia adoptatoare ori, după caz, de către copil 
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 informarea şi consilierea acestuia/acesteia şi, după caz, a copilului, organizarea de 

cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale, organizarea de grupuri de suport 

pentru copii şi părinţi 

 consilierea, în vederea exprimării consimţământului la adopţie  a copilului care a 

împlinit vârsta de 10 ani  

d) Incuviinţarea adopţiei, respectiv sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea 

copilului în vederea adopţiei si finalizarea adoptiei. 

 

e) Monitorizarea postadopţie 

 monitorizarea evolutiei copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si parintii adoptatori 

in vederea integrarii depline a copilului in familia adoptatoare si identificarii 

eventualelor dificultati ce pot sa apara in aceasta perioada 

 acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor, care sa 

raspunda nevoilor identificate in timpul perioadei de monitorizare postadoptie sau 

semnalate direct de catre cei adoptati ori de catre persoana/familia adoptatoare 

 informare si consiliere pentru copii si parinti;  

 organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacitatilor parentale; 

 constituirea de grupuri de suport pentru copii si parinti; 

 sprijinirea adoptatorilor in vederea informarii copilului cu privire la adoptia sa 

 

Astfel, în cadrul Compartimentului de Adopţii şi postadopţie se asigură servicii de evaluare, 

consiliere, informare, pregătire, reprezentare juridică şi monitorizare, destinate „Triadei Adopţiei”, 

respectiv copilului, familiei biologice şi familiei adoptatoare. 

Specialiştii compartimentului asigură identificarea, consilierea, evaluarea, pregătirea 

familiilor potenţial adoptatoare, pentru a îndeplini adecvat rolul de părinte al unui copil adoptat. 

Specialiştii compartimentului asigură serviciile destinate copilului aflat în sistemul de 

protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi familiei biologice a 

acestuia, copil pentru care este instituită o măsură de protectie specială, respectiv plasament 

familial, asistentă maternală şi centru de plasament sau tutelă şi al cărui plan individualizat de 

protectie este adopţia. Serviciile urmăresc clarificarea situaţiei juridice a copilului, în vederea 

respectarii dreptului acestuia la o familie proprie, definitivă. În acest context se asigura: 
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- consilierea familiei biologice anterior exprimării consimţământului la instanţă de judecata; 

- evaluarea psiho-socială a copilului; 

- informarea şi pregatirea acestuia în funcţie de gradul său de maturitate cu privire la 

adoptie, consilierea in vederea exprimarii opiniei în faţa instanţei pentru copilul care a implinit 

vârsta de 10 ani; 

- identificarea celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copilul adoptabil, prin derularea 

procedurilor de potrivire teoretica si practica, atât la nivelul judetului Iasi cât si national, prin 

colaborarea cu celelalte Direcţii Generale de Asistenţă Sociala si Protecţia Copilului; 

- incredinţarea in vederea adopţiei a copilului pentru care s-a identificat cea mai potrivita 

familie adoptatoare si evaluarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi familia adoptatoare 

- sprijin familiilor adoptatoare în vederea facilitării integrării copilului în noul mediu de 

viaţă. În acest scop, se acordă suport şi asistenţă de specialitate care să răspundă nevoilor 

identificate cu ocazia urmăririi evolutiei copilului; 

- incuviinţarea adopţiei, la finalul perioadei de incredinţare in vederea adopţiei a copilului la 

familia adoptatoare; 

- monitorizarea postadoptie privind evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi 

familia adoptatoare, consiliere, sprijin, activităţi postadopţie, in vederea inchiderii cu succes a 

cazului. 

 

La finalul anului 2014, din punct de vedere statistic, serviciile se regăsesc cuantificate astfel: 

 Cursuri pentru familii care doresc sa adopte organizate de către DGASPC Iaşi – 10 la care au 

participat 179 de persoane; 

 Întilniri trimestriale consultative cu familii adoptatoare – 3 întilniri cu 42 de persoane 

participante; 

 Atestarea ca familii/persoane adoptatoare în anul  2014 – 87, din care 46 sunt familii aflate la 

primul atestat , 41 de familii au reînnoit atestatul în 2014 

 Înaintarea către instanţa de judecata în vederea deschiderii procedurii de adopţie naţională prin 

Tribunalul Iasi – 57 cazuri; 

 Derularea procedurilor de potrivire teoretică si practică in vederea plasării copiilor la familii 

adoptatoare - 141 cazuri, din care pentru un număr de 59 copii au fost identificate familii; 
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 Încredinţări în vederea adopţiei – 33 cazuri copii din care: 

 15 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie al DAGASPC fiind încredinţaţi 

in vederea adopţiei familiilor adoptatoare din evidenţa DGASPC. 

 4 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie DGASPC Iaşi, fiind încredinţaţi 

în vederea adopţiei familiilor adoptatoare din evidenţa DGASPC din alte judeţe, 

respectiv: 1 familie Cluj, 1 familie Ilfov, 2 familii Bucureşti.  

 14 cazuri copii provin din sistemul de protecţie DGASPC alte judeţe (9 copii 

Vaslui, 4 copii Botoşani, 1 copil Suceava) fiind încredinţaţi în vederea adopţiei 

familiilor adoptatoare din evidenţa DGASPC Iaşi. 

 Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor incredintati in vederea adopţiei si a 

relaţiilor acestora cu familiile adoptatoare – 29 cazuri;  

 Încuviintarea adoptiei de către Tribunalul Iaşi - 38 cazuri; 

 Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din familii adoptatoare – 73 cazuri; 

 Finalizare monitorizarea postadopţie închidere cazuri – 18 cazuri. 
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Figura 7. Etape Adopţia Naţională- Situţie comparativă 2011 – 2014 
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C. Prevenirea cazurilor de abandon 

 

În conformitate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase Centre Zonale de consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate înfiinţate prin proiect Phare (Tg.Frumos, Hârlau, 

Andrieşeni, Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 752 de cazuri instrumentate la data de 01.12.2014. 

Servicii de prevenire a abandonului înfiinţate prin finanţări Phare: 

Echipa mobilă destinată asigurarii serviciilor de recuperare şi reabilitare la domiciliu 

pentru copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia - 73 beneficiari 

Asistenţă, suport şi recuperare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi beneficiari ai Centrului 

„Micul Prinţ” Iasi  – 72 beneficiari 

 

Alte servicii de prevenire: 

Centre de zi pentru copilul din comunitate – trei unităţi – cu 40 beneficiari la 31.12.2014. 

CZ Bogdăneşti în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bogdana,  

Centru de zi specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din 

municipiul Iaşi şi comunele învecinate (proiect Phare 2007)  

Centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi şi delicvenţi proveniţi 

din familii defavorizate social (proiect Phare 2007); 

Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (7 unităţi) cu 379 

beneficiari la 31.12.2014. 

Prevenirea abandonului şi menţinerea copilului în familia naturală – în cadrul Biroului 

Evaluare Iniţială şi Centrului Maternal – 37 cazuri în perioada 01.01.-01.12.2014. 

Informare şi mediere părinţi - 420 cazuri instrumentate în cadrul Biroului Evaluare iniţială 

şi Compartimentului Prevenirea marginalizării sociale în perioada 01.01.-01.12.2014. 

În anul aceeaşi perioadă, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 41 cupluri 

mamă-copil, 7 femei gravide şi 4 copii însoţitori.  

Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenţă şi Copiii Străzii a înregistrat 64 de 

beneficiari pe componenta Centru de Primire în Regim de Urgenţă 
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În vederea asigurării coordonării metodologice SPAS, a întăririi capacităţii 

instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării profesioniste 

a cazurilor vulnerabile de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în cursul anului 2014 

Compartimentul de Prevenire Marginalizare Socială a organizat următoarele activităţi: 

 

3 întîlniri cu asistenţii sociali din SPAS (în două serii/întîlnire) la sediul Centrului de 

Incluziune Socială din cadrul DGASPC Iaşi) din cadrul celor 98 unitati administrativ- teritoriale, în 

vederea creşterii profesionalismului specialiştilor din reţeaua judeţeană în instrumentarea cazurilor 

vulnerabile, lucrul unitar în reţeaua de asistenţi sociali din judeţul Iaşi; prezenţa la aceste întîlniri a 

fost următoarea: 

* trim.1: total 42 SPAS prezente (13/14 februarie); 

* trim.2: total 44 SPAS prezente (04/05 iunie); 

* trim.4: total 37 SPAS prezente (12/13 noiembrie). 

* un număr de 19 SPAS au fost prezente la toate cele 3 întîlniri organizate de către 

DGASPC, care au primit Certificat de participare, astfel: Andrieşeni, Plugari, Gorban, Răducăneni, 

Dagîţa, Grajduri, Mironeasa, Şcheia, Ţibana, Mirosloveşti, Moţca, Stolniceni Prăjescu, Vînători, 

Lungani, Cepleniţa, Cotnari, Focuri, Hîrlău şi DAC Iaşi; 

* un număr de 31 SPAS nu au dat curs invitaţiei noastre la aceste întîlniri, neparticipînd la 

nici o întîlnire din cele 3, astfel: Fîntînele, Valea Lupului, Tg.Frumos, Oţeleni, Mădîrjac, Leţcani, 

Cucuteni, Costeşti, Brăeşti, Bălţaţi, A.I.Cuza, Valea Seacă, Todireşti, Tătăruşi, Sireţel, Mogoşeşti 

Siret, Mirceşti, Heleşteni, Cristeşti, Ciohorăni, Voineşti, Schitu-Duca, Rediu, Doborăt, Ţuţora, 

Prisăcani, Victoria, Ungheni, Roşcani, Golăeşti şi Aroneanu. 

* crearea şi diseminare unei FIŞE COMUNITARE, în baza căreia CPMS a reactualizat baza 

de date cu primăriile (primari, secretari, specialişti de la nivel local, servicii sociale comunitare), a 

se vedea anexa; 

* crearea şi diseminarea unui SET COMPLET DE FORMULARE TIP (Ancheta socială 

conform Ordinului 95/2006 al ANPDC, raport de vizită/întrevedere, etc.), a se vedea anexele; 

* crearea, diseminarea şi interpretarea unui CHESTIONAR DE EVALUARE (a se vedea 

anexa); din răspunsurile oferite de cei 44 de participanţi au reşieşit următoarele:  

- întîlnirile cu AS SPAS sînt foarte necesare (41 foarte necesare + 3 mult); 

- prestaţia moderatorilor a fost foarte bună (44 răspunsuri); 

- timpul alocat per întîlnire (3 ore) este suficient: 44 răspunsuri da; 

- metodele de prezentare informaţii sînt adecvate: 44 răspunsuri cu foarte bune; 
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- teme propuse de participanţi pentru a fi discutate în anul următor: prevenirea separării 

copilului de familie, copiii rămaşi singuri acasă prin migraţia părinţilor, violenţa în şcoli, 

delincvenţa juvenilă, modificări legislative, prevenire abandon şcolar, despre copiii 

instituţionalizaţi, problematica minorilor cu tulburări de conduită, problematica mamelor minore, 

problematica taţilor rămaşi singuri acasă şi cu mulţi copii, metodologie de intetrvenţie pe tipuri de 

cazuri, plasamentele familiale (dosar şi monitorizare), discriminarea copilului cu handicap, despre 

adopţie, monitorizarea activităţii asistenţilor personali, etica profesională, problematica persoanelor 

adulte (protecţia vîrstnicilor), importanţa supervizării în AS, parteneriate ale DGASPC, întîlniri cu 

primarii, invitaţi de la alte instituţii (IPJ, ISJ, CJRAE, DSP; AJOFM, biserici, ONG-uri); 

- disponibilitatea participanţilor de a împărtăşi din propria experienţă profesională: Ţibana, 

Miroslava Deleni şi Cepleniţa  

 

În vederea prevenirii abandonului familial/şcolar au fost realizate următoarele 

activităţi: 

 37 cazuri instrumentate de CPMS în vederea intervenţiei pentru prevenirea separării copilului de 

familia sa; 

 consiliere de specialitate (psihologică, juridică şi socială) pentru aceste cazuri; 

 593 dosare supervizate de la Centrele Zonale + corespondenţă pe aceste cazuri în vederea 

responsabilizării autorităţilor locale şi a părinţilor (adrese către primării + adrese către ONG-uri 

+ adrese către alte instituţii – şcoală, dispensar medical, poliţie, starea civilă, evidenţa populaţiei, 

spitalul de copii, maternitate). 

 

Acordare de suport metodologic specialiştilor celor 6 Centre Zonale: 

 supervizarea cazurilor în vederea identificării unor soluţii optime pentru ameliorarea/rezolvarea 

situaţiei de dificultate, realizarea vizitelor pe teren (la cazurile cu un înalt grad de dificultate); 

 desfăşurarea unor activităţi de prevenire în diferite localităţi prin mini-proiecte de intervenţie la 

nivel local, care au constat în desfăşurarea unor campanii de informare în şcoli pe diferite teme, 

funcţie de nevoile identificate anterior, cu un grad ridicat de participare şi interes din partea 

copiilor/părinţilor/cadrelor didactice. 

 

* 103 copii preluaţi într-o măsură de protecţie specială (593 cazuri instrumentate de 

Centrele Zonale cu 1134 copii), astfel:  

 Centrul Maternal: 9 cupluri mamă-copil 

 Plasamente familiale: 17 copii 

 AMP: 25 copii 
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 CP: 52 copii 

** 10 copii preluaţi într-o măsură de protecţie specială (34 cazuri instrumentate de CPMS 

cu 81 copii), astfel: 

 Plasamente familiale: 3 cazuri 

 CP: 6 copii 

 AMP: 1  

 

Alte activităţi: 

* februarie 2014-decembrie 2014: implementare Proiect UNICEF Prima prioritate- nici un 

copil invizibil în cele 4 comune selectate de UNICEF (Cepleniţa, Dolheşti, Mironeasa şi Vînători); 

s-a acordat suport metodologic pentru identificarea nevoilor reale la nivelul celor 4 localităţi ţintă, 

pentru scrierea unor proiecte cu accent pe mobilizarea comunitară şi prevenirea violenţei asupra 

copilului, participarea copiilor din comunităţi (cazurile sociale), dar şi a părinţilor acestora la 

diferite activităţi din cadrul micro-grant-urilor (grupuri de suport), s-au realizat vizite de evaluare la 

domiciliul cazurilor cu risc ridicat de separare a copiilor de familie în cadrul cărora s-au acordat  

servicii de consiliere, mediere şi informare; o noutate a programului pilot cu finanţare UNICEF din 

anul 2014 a fost introducerea APLICAŢIEI AURORA, în care specialiştii de la nivel local 

(lucrătorii sociali şi asistenţii medicali comunitari) au introdus copiii vulnerabili; acest program 

generează lista vulnerabilităţilor şi lista serviciilor care trebuie să fie acordate familiei/copilului;  

* ianuarie 2014-iulie 2014: implementare Proiect CRIPS/UNICEF Reţele comunitare pentru 

prevenirea abandonului şcolar în cele 4 comunităţi selectate de UNICEF: Lungani, Voineşti, Moţca, 

Tomeşti prin completarea grilelor de evaluare iniţială + organizarea/realizarea a unui seminar 

judeţean la sediul DGASPC + realizarea unor activităţi de mobilizare comunitară la nivel local în 

cele 4 comunităţi ţintă, prin întrunirea Structurilor comunitare consultative şi analiza cazurilor de 

copii cu risc crescut de abandon şcolar. 

. 
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Colaborarea interinstitutionala la nivel judetean în vederea soluţionarii cu celeritate a 

sesizărilor încadrate in tipologia copii parasiti în unitati sanitare s-a derulat conform procedurilor de 

lucru conturate dupa semnarea Conventiilor de colaborare cu unitatile sanitare, astfel: 

- Conventiile de colaborare au fost semnate pentru perioada nederminata (in anul 

2013) cu Spitalul Clinic de Copii Sf..Maria Iasi si Spitalul Municipal Pascani.  

- Conventiile de colaborare cu maternitatile, respectiv Spitalul Clinic Obstetrica 

Ginecologie Cuza Voda si Spitalul Obstetrica Ginecologie Elena Doamna, au fost 

semnate pentru o perioada de implementare de 12 luni, ulterior fiind propuse spre 

a fi semnate pentru o perioada nedeterminata. 

. 

Au fost realizate în cadrul activităţii de coordonare a asistentilor sociali angajaţi în unitaţile 

sanitare derulata de catre DGASPC, conform prevederilor legialative, corespondenţe pe caz şi un 

numar de 3 întalniri cu specialiştii din unitaţi sanitare din judeul Iasi, centrate pe urmatoarele 

tematici: 

- Reflectii asupra colaborarii interinstitutionale in anul 2013. Puncte tari si puncte 

slabe, oportunitati si propuneri. 

- Conduita medicala abordata in cazul copiilor cazuri sociale din unitatile sanitare 

cu participarea unui reprezentant din echipa de management a activitatii medicale 

din cadrul unitatii medicale care ofera servicii copiilor predispusi la abandon in 

spital. 

- Modalitati de interventii pentru prevenirea abandonului copilului prin stabilirea 

unei colaborari cu HHC-Hope and Homes for Children, intalnire la care au fost 

prezenti reprezentantii organizatiei neguvernamentale. 

 

Din luna octombrie 2014 DGASPC in colaborare cu Fundatia SERA Romania deruleaza un 

Program de prevenirea abandonului copilului prin prevenirea sarcinii nedorite, cu dotarea 

corespunzatoare si angajarea unui asistent social si asistent medical.  

Activitatile derulate de catre angajatii Programului SERA de prevenirea abandonului 

copilului prin prevenirea sarcinii nedorite, pot fi centralizate astfel: 

- activitati de grup de educare pentru sanatatea reproducerii si informare privind 

oportunitatile oferite pentru prevenirea sarcinii nedorite desfasurate in:  

Comunitati rurale un numar de 2 - Lungani si Mironeasa 

Centre de plasament un numar de 3 – C.P. I.Holban, C.P.Veniamin Costache, CPRU 

Centrul maternal un numar de 3 activitati individuale 

In total in perioada octombrie-decembrie 2014 au beneficiat un numar de 18 femei 

predispuse la abandonul copilului prin aparitia sarcinii nedorite de o masura speciala de 

contraceptie ca urmare a interventiei specialistilor Programului SERA. 

Au fost inaintate propuneri privind constituirea grupurilor de lucru formate din reprezentanti 

ai DSP si ISJ pentru definitivarea Conventiilor de colaborare intre DGASPC si  institutii medicale si 

de educatie. 
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Tabel 9 –Evidenţa cazurilor sesizate de unităţile sanitare în anul 2014 

 

Număr total cazuri 

sesizate 

Număr mame minore Număr minore 

insarcinate 

 

Număr cazuri sesizate 

copii pentru care s-a 

instituit măsura de 

protecţie specială 

498 142 31 75 

Din care 61 -0-2 ani 

14 –peste 2 ani 

 

 

Tabel 10 - Măsuri de protecţie instituite în cursul anului 2014 pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 0-2 ani şi provenienţa acestora la intrarea în măsura de protecţie 

 

Tip masură protecţie Nr total copii 

0-2 ani 

Locul de provenienţă al copiilor la instituirea măsurii 

de protecţie 

Familie Maternitate Spital 

pediatrie 

Altă măsură de 

protecţie/ Centrul 

Maternal 

Plasament de tip 
rezideţial 

61 13 13 28 7 

Plasament la asistent 

maternal profesionist 

75 12 11 7 45 

Plas familial 5 1 0 0 4 

TOTAL 141 26 24 35 56  
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D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care 

determină intrarea copilului în dificultate 

 

Tabel 11. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2008 –  1 decembrie 2014) 

 

În perioada de referinţă au fost sesizate 404 cazuri în care 681 de copii au suferit diferite 

forme de abuz. Pentru 129 dintre aceştia, s-a impus măsura scoaterii din familie, după cum 

urmează: în centre de plasament – 90 copii, în asistenţă maternală 29 copii, în plasament familial 5 

şi în centrele OPA 5 copii.  

 

E. Serviciul de Evaluare Complexa  a Copilului 

Serviciul de Evaluare Complexă a avut printre principalele atribuţii identificarea, evaluarea şi 

monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare socio-şcolară; 

verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap.   

Tip de abuz 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.12.2014 
ca

zu
ri

 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

Fizic  79 144 73 105 60 93 71 97 66 114 89 140 61 99 

Neglijenţă  201 428 178 407 122 279 164 361 147 281 167 401 121 287 

Sexual 49 50 74 82 60 75 57 61 66 68 111 114 78 83 

Psihic 27 42 24 30 25 54 41 65 48 76 61 76 34 42 

Trafic  23 24 15 16 18 20 21 24 24 25 31 33 34 42 

Lipsire de 
supraveghere 

71 95 54 61 32 54 23 26 10 16 13 15 18 26 

Exploatare 

prin muncă 

21 43 7 11 13 20 10 26 17 31 18 28 13 21 

Audiere 

minori/ 
Informare 

instanta 

0 0 0 0 12 18 49 50 22 23 14 18 9 10 

Abandon 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 8 8 4 4 

Violenţă 

domestică 
          

6 13 19 52 

Tulb.de comp           4 9 13 15 

Total cazuri 471 826 425 712 342 613 436 710 418 652 522 855 404 681 
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Tabel 12. Copiii cu nevoi speciale cu certificat de încadrare într-o categorie de handicap, pe 

grade de handicap în vigoare la 31 decembrie 2014 

Copii cu certificat de 

încadrare intr-o categorie de 

handicap 

Grad de handicap 

Gr. I Grav Gr.II Acc. Gr.III Mediu Gr. IV Uşor 

3276 1685 675 801 115 

 

Ponderea copiilor in functie de gradul de 

handicap in totalul de 3276 copii cu handicap

51,4%

20,6%

24,5%

3,5%

Gr.I Grav Gr.II Accentuat
Gr.III Mediu Gr. IV Usor

 

 

Figura 8. Distribuţia copiilor în funcţie de gradul de handicap 

 

F. Comisia pentru Protecţia Copilului 

In peioada 01.01.2014 – 31.12.2014, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis 707 hotărâri privind 

măsurile de protecţie specială ale copilului şi 3409 hotărâri privind încadrarea copilului în grad de handicap. 

Raportul privind activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru anul 2014 se afla în ANEXA. 
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III. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu 

handicap/persoane adulte în dificultate 

 

A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate 

 

În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte aflate în Dificultate au fost 

soluţionate în anul 2014 un nr. de 139 adrese către instituții și 215 adrese către persoane cu 

dizabilități. De asemenea specialiştii din cadrul serviciului au efectuat 79 de deplasări în teren  

(vizite centre și soluționare cazuri) și au efectuat 136 referate de situație. 

S-au redactat un număr de 145 de decizii de admitere/transfer/revocare pentru persoane adulte 

cu dizabilități. 

De asemenea s-au emis 1200 de acorduri pentru persoanele cu handicap grav. 

 

Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial și alternativ 

1.Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică asigură servicii de îngrijire și 

asistență pentru persoana adultă cu handicap. Fluctuația beneficiarilor: 267 la data de 01.01.2014 și 

226 în prezent.  

2. Centrul Hospice Hîrlău pentru persoane cu handicap lipsite total sau parțial de 

autonomie cu o capacitate de 50 de locuri asigură servicii de îngrijire și asistență pentru persoana 

adultă cu handicap. La asfârşitul anului 2014, toate locurile din centru erau ocupate.  

3.Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Hîrlău asigură pregătirea 

profesională pentru 39 de  tineri cu handicap pe an în patru ateliere: brutărie, bucătărie (culinare), 

croitorie, grădinărit. De asemenea acordă servicii sociale specializate de tip rezidenţial de tipul 

găzduire temporară prin locuinţe protejate cu o capacitate de 12 respectiv 12 respectiv în două 

locații diferite situate în orașul Hîrlău, pregătire pentru o viaţă independentă,consiliere pentru 

adaptarea locuinţei, îndrumare vocaţională, socializare şi recuperare în funcţie de nevoile şi 

preferinţele personale ale acestora. 

În cadrul  brutăriei sunt angajate 17 persoane cu handicap fiind produse aproximativ 360 

pâini/ zi pentru toate centrele rezidențiale din Hîrlău. 
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4. Centrul de integrare prin terapie ocupațională Popricani – capacitate de 42 de 

beneficiari. Pe 01.01.2014 în centru se aflau 41 de beneficiari, iar în prezent sunt 42. 

5.Centrul de recuperare și reabilitare Cozmești cu o capacitate de 72 asigură servicii de 

găzduire, îngrijire, hrană, asistență socială și medicală, terapie ocupațională, reprezentare și sprijin. 

La 1.01.2014 erau 71 beneficiari, iar în prezent sunt tot 71 beneficiari.  

6.Complexul de servicii alternative pentru persoane adulte. În cadrul acestui complex 

funcționează trei servicii: centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violenței domestice, 

centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane și centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru 25 persoane / luna,  persoane adulte cu handicap 

pentru care s-au acordat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul 

individual de recuperare al acestora. 

În această perioadă în cadrul Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale 

Violenţei Domestice s-au desfăşurat următoarele activităţi: evaluarea periodică a situaţiei socio-

psihologice, medicale şi juridice a beneficiarelor adăpostului şi acordarea serviciilor de specialitate 

în funcţie de particularităţile cazului (consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere 

informaţională, vocaţională, suportivă facilitarea accesului la servicii medicale, consultanţă juridică 

etc.) și elaborarea şi implementarea programelor specializate de intervenţie socio-psihologică şi 

juridică pentru beneficiare Menţionăm faptul că în cursul anului 2014, au beneficiat de serviciile 

centrului un număr de 39 de femei, victime ale violenţei domestice şi 95  copii. 

S-au efectuat un număr de 39 referate de internare în Centrul social de ocrotire a femeilor 

victime ale violenței domestice. De asemenea s-au emis 39 dispoziții internare/externare și 46 

dispoziții de prelungire. Au fost efectuate un număr de 15 răspunsuri la solicitările de întrevedere  a 

soților/concubinilor cu beneficiarele centrului în vederea clarificării situației lor familiale. 

7. Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilități Galata cu o capacitate de 35 

de locuri, este un centru de zi care acordă servicii de asistență socială, consiliere psihologică și 

activități de terapie ocupațională. La începutul anului 2014 erau un număr de 28 beneficiari  iar la 

sfârșitul anului 2014 erau  23 de beneficiari. 

8. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Mircești cu o capacitate de 50 de 

locuri, asigură, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire 

personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului 
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liber,asistenţă socială pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate. La data de 1.01.2014 centrul 

găzduia 40 de beneficiari iar la finele anului 2014 se aflau internați  42 de beneficiari. Au fost emise 

un număr de 24 decizii internare/prelungire/externare. 

           9. Centrul social de tip rezidențial Galata - asigură servicii pentru 50 de beneficiari cu 

dizabilitați neuropsihice transferați din sistemul de protecție al copilului, care nu pot fi ingrijiți 

decat in mediu rezidențial, respectiv: cazare si masa, menaj si igiena personala, asistenta medicala, 

psihoterapie, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta recuperare prin terapii complementare 

(kinetoterapie, meloterapie, masaj), ergoterapie in atelierele ocupationale,activitati de recreere si 

socializare, activitati de relaxare si gradinarit. La începutul anului 2014 se aflau în centru 50 

beneficiari iar la sfârșitul anului 2014 erau internați tot 50 beneficiari. 

10. Centrul de îngrijire și asistență  Budăi pentru persoane cu handicap – devenit 

funcțional în luna decembrie a anului 2014, cu o capacitate de 48 beneficiari, ocrotește în prezent 43 

de beneficiari transferați din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Hîrlău 

11. Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Gulliver, cu două locuinţe protejate, cu o 

capacitate de 11 locuri, ocupate 5 în luna decembrie 2014. 

12.Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu: 2 unităţi, în  Iaşi 

şi Hîrlău cu un număr în anul 2014 de 470  de persoane adulte cu handicap pentru care s-au acordat 

proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al 

acestora. Perioada de recuperare a unei persoane cu handicap este de 10 zile, cu posibilitatea 

repetării procedurilor la un interval de timp stabilit de medicul specialist. 
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Tabel 13. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 

Nr. 

Crt 

Denumire centru de tip 

rezidential 

Nr. 

benef. 

2008 

Nr. 

benef. 

2009 

Nr. 

benef. 

2010 

Nr. 

benef. 

2011 

Nr. 

benef. 

2012 

Nr. 

benef. 

2013 

Nr. 

benef. 

2014 

1 

Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică 

Hârlău 

240 246 261 284 279 264 226 

2 Centrul de tip Hospice Hârlău 50 50 51 48 49 50 50 

3 
Centrul de integrare prin terapie 

ocupaţională Popricani 

41 41 41 42 41 40 42 

4 

Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare pentru Persoanele cu 
Handicap Cozmeşti 

55 58 58 61 59 71 71 

5 

6 

Complexul de 

servicii pentru 
persoane cu 

handicap Hârlău 

Locuinţe 

protejate 
Hârlău AP1 

8 10 12 13 13 12 12 

Locuinte 

protejate 

Hârlău AP2 

- 10 12 12 12 12 12 

6 
Centrul Social de Tip Rezidenţial 

Galata 

- - - 49 50 50 50 

7 

Complexul de 

Îngrijire şi 

Asistenţă 

Gulliver 

Locuinţe 

protejate1 

      5 

Locuinţe 

protejate2 

      0 

8 CIA Budai       43 

 Total 394 415 435 509 500 499 511 

 

 

Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap 

Specialiştii serviciului au întocmit  până pe 01.12 un număr de 11574 rapoarte de evaluare 

complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmind şi Programul individual de 

recuperare şi integrare socială. De asemenea, specialiştii serviciului  au soluţionat 196 de petiţii și 

87 de contestaţii. În această perioadă, echipa de specialişti din cadrul serviciului de evaluare 

complexă pentru persoane cu dizabilităţi au efectuat 13 deplasări în judeţ, la centrele zonale fiind 

evaluate cu aceasta ocazie 401 persoane 
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Activitatea CEPHA 

In curul anului 2014, au fost eliberate un număr de 11.500 certificate de încadrare în grad de 

handicap (diferenţa faţă de nr. de 11.574 rapoarte de evaluare este dată de faptul că pentru 

evaluările din luna decembrie, certificatele se emit în cursul lunii ianuarie). Activitatea acestei 

structuri va face obiectul unui raport separat, anexă la prezentul raport 

 

Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap  

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestaţii asigură acordarea dreptului la asistenţă 

socială sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de legislaţia în 

vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare. 

În evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap, la data de 01.12.2014, se aflau 27.038 

persoane cu handicap, cu domiciliul în judeşul Iaşi, neinstituţionalizate.  

Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate  (27.038 din care 277 copii şi 24.461 

adulţi) pe grade şi tipuri de handicap este redată în tabelul următor: 

 

Tabel 14. Structura  persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae, beneficiare de prestaţii, pe 

tipuri de handicap 

 

Tipuri de handicap Total 

 

 Fizic 4728 

 Somatic 5336 

 Auditiv  942 

 Vizual 3835 

 Mental 5387 

 Psihic 2238 

 Asociat 4384 

 HIV/SIDA 185 

 Boli rare 1 

 Surdocecitate 2 

Total 27038 
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Tabel 15. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare de prestaţii, pe 

grade de handicap. Situaţie comparativă 2011 – .2014 

Nr. Pers. 

Handicap 

Total Gr.I Grav Gr. II Accentuat Gr. III Mediu 
2

0
1

2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0
1

4
 

Copii 2625 2645 2577 1362 1416 1461 648 580 527 615 644 586 

Adulti 23884 24675 24461 6782 7192 7640 12333 12403 12099 4769 4797 4170 

Total 26509 27320 27038 8144 8608 9101 12981 12983 12626 5384 5441 4756 
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Figura 9. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare de prestaţii, pe 

grade de handicap. Situaţie comparativă 2011 – 01.12.2014   
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Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în 

grad de handicap în perioada 2007-01.12.2014
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Figura 10. Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în grad de 

handicap, beneficiare de prestaţii, în perioada 2007-01.12.2014 

 

Ponderea persoanelor cu handicap din judeţ în totalul populaţiei judeţului Iaşi este de 3,23%. 

Procentul se situează peste cel la nivel regional (ponderea medie la nivelul regiunii Nord –Est  fiind de 

2,93%) şi  sub  valoarea la nivel naţional (de 3,36%).  

(sursa : Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul II 2014) 

 

Tabel 16. Situatie comparativă pe judeţele din regiunea NORD-EST a numărului de persoane 

adulte cu handicap 

 

N

Nr. 

Crt. 

Judeţ/ Regiune 
Total adulti 

neinstitutionalizati 

Total 

institutionalizati 

Total 

general 

Rata 

% 

 NORD-EST 93525 3542 97067 2.93 

        

1 BACAU 15080 701 15781 2,47 

2 BOTOSANI 10326 394 10720 2,89 

3 IASI 24561 503 25064 3,23 

4 NEAMT 14243 696 14939 3,02 

5 SUCEAVA 17714 794 18508 2.90 

6 VASLUI 11601 454 12055 3,08 

 

(sursa: Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul II 2014)  
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B. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap   

 

Stabilirea şi plata  prestaţiilor sociale 

Drepturile persoanelor cu handicap privind prestaţiile sociale au fost stabilite conform Legii 

448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pe baza 

cererilor de acordare a drepturilor şi a Certificatelor de încadrare în grad de handicap şi au fost 

acordate începând cu luna următoare depunerii cererilor pe durata de valabilitate a certificatelor de 

încadrare în grad de handicap, funcţie de gradul de handicap .    

 

1. Număr bilete pentru transportul interurban, eliberate în anul 2014 : 113.234, pentru 14.374 

beneficiari, astfel : 

a. Bilete AUTO  =  67.115 (pt. 7.499 beneficiari) ; 

b. Bilete C.F.R.  =   46.119 (pt. 6.875 beneficiari). 

2. Număr decizii  stabilire drepturi emise în anul 2014 :    13.362 ( 2.692 decizii pentru copii 

și 10.670 decizii adulți) , din care: 

-   pentru dosare noi = 3201 (446 decizii pentru copii  și  2755 decizii pentru adulți); 

-   pentru prelungiri certificate=10.161 decizii ( 2.246 decizii pentru copii și 7.915 decizii 

adulți); 

3. Număr dosare noi : 3201 (446 copii și 2755 adulți); 

4. Numărul de documentații pentru roviniete / roviniete  primite/ eliberate în anul 2014: 657 (o 

medie lunară de 55/lună ); 

5. Număr de legitimații pentru transportul urban eliberate : 1680 ; 

6. Numărul mediu lunar al persoanelor pentru care se achită dobândă subvenționată de stat 

(adaptare locuință/achiziționare autoturism): 38. 
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IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, 

implementării proiectelor  
 

I. Activităţi  în vederea elaborării Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor 

Sociale 

Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020 a fost prezentată şi 

avizată favorabil de către Comisia de Incluziune Socială Iaşi în şedinţa din data de 10.07.2014 şi 

aprobată în Plenul Consiliului Judeţean Iaşi   prin Hotărârea nr 285/30.09.2014 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) – 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială, dar şi Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Iaşi, 

au fost notificate în legătură cu aprobarea Strategiei în Plenul Consiliului Judeţean Iaşi prin 

Hotărârea nr.285/30.09.2014 şi asupra disponibilităţii acesteia pe site-ul DGASPC Iaşi la adresa : 

www.dasiasi.ro .  

 

    II. Activităţi  în vederea  elaborării si  implementării proiectelor  

1. Proiectul « Restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Hîrlau, judeţul Iaşi » 

Finanţare de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) prin Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale (M.M.F.P.S.) – Proiectul privind Incluziunea Socială. 

Bugetul total al proiectului :1.232.170. Euro 

- finanţare nerambursabilă: 965.000. Euro 

- Cofinanţare C.J. Iaşi: 267.170. Euro 

Obiectivul proiectului: infiinţarea a două tipuri de servicii alternative, de capacitate mică, 

pentru persoanele cu dizabilităţi asistate a CIA Hirlau: 

 Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane cu handicap mintal, în localitatea Budăi, 

judeţul Iaşi, cu o capacitate de 48 de locuri  -functional din luna decembrie 2014 

 4 Locuinţe moderat protejate, cu o capacitate de 24 de persoane, tip simplex (6 pers/căsuţă), în 

municipiul Iaşi   
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 Proiecte depuse spre finantare (in calitate de solicitant) si aflate in faza de evaluare 

 

1.Titlul proiectului :  ”O abordare integrata pentru copii din centrele de plasament” 

Promotor de Proiect-  DGASPC  Iasi  

Partener -  Asociatia Alternative Sociale Iasi  

Operator de program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) 

Program de finantare – RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si 

regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, program 

finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014  

Apel: “ SINERGII pentru viitor -  copii in situatii de risc” 

 Buget: - costuri eligibile: 928.903.75 lei 

 

2. Titlul proiectului:  “SIGURANTA SI SPRIJIN - optimizarea serviciilor Centrului 

Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei Domestice Iasi ” 

Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi  

Partener -  Filiala Iasi a Fundatiei “Holt România-”; 

Operator de program: Ministerul Justitiei 

Program de finantare – RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de 

sex”; program finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

Apel pentru reducerea si combaterea violentei domestice; prioritatea 1-“Sprijinirea 

retelei de unitati in contextul Legii privind violenta domestica”; 

Buget: 316.442,95 euro 

 

 Proiecte depuse spre finantare (in calitate de partener) si aflate in faza de evaluare 
 

1. Titlul proiectului: “SOS- retea judeteana a specialistilor in servicii sociale” 

Aplicant principal – DGASPC Vaslui 

Parteneri – DGASPC Iasi, DGASPC Botosani, Asociatia Centrul Roman de Modelare 

Economica Bucuresti, Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate Bucuresti; 

Operator de program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) 
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Program de finantare – RO 10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si 

regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale” program 

finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014   

Apel: "COERENT" 

Buget: costuri eligibile si costuri indirecte: 937.290 lei                     

 

2.Titlul proiectului:  “ Parteneriat pentru incluziune!” 

Aplicant principal - Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania 

Partener – DGASPC Iasi, DGASPC Vaslui, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia Salvati 

Copiii Iasi, Fundatia COTE, Fundatia Bethany Iasi, Centrul regional pentru reabilitarea copiilor si 

tinerilor cu dizabilitati Iasi  

Operator de program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) 

Program de finantare – RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si 

regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale” program 

finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014   

Apel: "SINERGII pentru viitor - tineri in situaţii de risc" 

Buget:  costuri eligibile: 2.678.558,00 lei 

 

3. Titlul proiectului “Echilibru – sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din 

municipiul Iasi” 

Aplicant principal – Consiliul Judetean Iasi 

Parteneri – DGASPC Iasi,  Asociatia pentru Dezvoltare Continua AD Plus; 

Operator de program: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice; 

Program de finantare:  RO 11 “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata 

profesionala si cea privata” finantat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014; 

Buget  costuri eligibile: 317.560 euro 

4. Titlul proiectului „Comunitate incluziva – pasi spre viitor” 

Aplicant principal – DGASPC Vaslui 
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Parteneri – DGASPC Iasi, Fundatia Alaturi de Voi, Fundatia Star of Hope, Fundatia 

Serviciilor Sociale Bethany 

Program de finantare – RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si 

regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, program 

finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014  

Apel: “ SINERGII pentru viitor -  copii in situatii de risc” 

Buget: costuri elgibile estimate 2 671 627, 60 lei 

 

 Implementarea  proiectelor, in calitate de lider de proiect 

 Activitati pentru sprijinirea echipei de management in implementarea proiectului ,,Centrul 

Judetean de Incluziune Sociala Iasi” 

Grantul de finanţare: POSDRU, Axa prioritara 6, Domeniul major de interventie 6. 

Cererea de propuneri de proiecte nr. 116  “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii”. 

Partener  : S.C. Development Trading Consulting S.R.L. Iasi    

Bugetul proiectului : Valoarea totală a proiectului 1.938.655,50 lei, astfel: 

- Finanţare nerambursabilă: 1.899.882,39 lei 

- Cofinanţare (contribuţie CJ Iasi 2%): 38.773,11 lei 

Obiectivul proiectului: Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a persoanelor 

vulnerabile din judetul Iasi si creearea unui centru de incluziune sociala. 

 

III. Contributie la elaborarea  unor documente programatice 

 

 Elaborarea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilului si a persoanelor cu 

dizabilitati a Planului de actiuni al DGASPC Iasi (2014) in vederea atingerii obiectivelor 

Planului de Guvernare 2013-2016 

  Participare la sesiune de consultări cu reprezentanţii autorităţilor regionale şi locale din 

regiunea Nord-Est pentru portofoliile de proiecte din domeniul social aferente Fondurilor 

Structurale 2014-2020 -  facilitatori: Hope and Homes for Children Romania. 

  Participare la consultare preliminara in vederea identificarii obiectivelor tematice ce vor fi 

finantate in cadrul viitorului Program de Cooperare Transfrontaliera Romania – Republica 

Moldova. – facilitatori: Asistenta Tehnica a Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice (MDRAP). 
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 Reprezentarea instiutiei in grupul strategic de lucru pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Iasi 2014-2020: participare la dezbateri, inaintare 

portofoliu de proiecte, feedback materiale/plan de actiuni - facilitatori: Consiliul Judetean in 

parteneriat cu GEA Strategy & Consulting SA.  
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V. Colaborarea interinstituţională 

 

DGASPC Iaşi promovează colaborarea între instituţii, organizaţii nonguvernamentale, 

profesionişti şi beneficiari, sprijină realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente. 

DGASPC a colaborat în anul 2014 atât cu autorităţile administratiei publice locale-serviciile 

publice de asistenţă socială cât şi cu ONG-uri, fundaţii, asociaţii ce activează pe raza judeţului Iasi şi 

au ca obiect de activitate asistenţa socială,  

In cursul anului 2014 au fost incheiate un numar de 74 de conventii de colaborare dupa 

cum urmeaza: 

 conventii incheiate pentru implementarea de proiecte cu ONG-uri/fundatii, in 

care DGASPC este partener - 15 

 acte aditionale ale conventiilor, incheiate in perioada 2012-2013 prin care se 

confirma prelungirea perioadei de derulare a parteneriatului sau se aduc alte 

completari -8 

 conventii incheiate cu alte institutii publice sau private pe o perioada de 1 an -22 

 conventii incheiate cu alte institutii publice sau private pe o perioada mai mare de 

1 an - 29. 

 

 

VI. Resurse umane 

1. Structura organizatorică 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 5/ 23.01.2013 s-a aprobat, începând cu data de 

01.02.2013, noua structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu un număr total de 2745 posturi 

prevazute, din care 2198,25 erau ocupate la 31 decembrie 2013. La data de 01.12.2014 DGASPC 

Iași avea un numar de 2245 de angajați. 

Prin Hotarârea  Consiliului Județean Iași nr. 208/15.07.2014 s-a modificat organigrama 

Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecția Copilului Iași  prin înființarea  și funcționarea  

Complexului de Servicii de Recuperare și Reabilitare  Hîrlău, precum  și a Complexului de Îngrijire 

și Asistență  „Gulliver” Iași. 
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2. Fluctuația de personal – concursuri recrutare 

 A. Personal contractual 

In decursul anului  2014 s-a menţinut fluctuaţia de personal, plecând din cadrul DGASPC 

Iaşi  un număr de  112  de angajaţi, din care: 

- 70 – personal contractual 

- 27 – asistenţi maternali profesionişti 

- 15  -  funcţionari publici  

Facem menţiunea că din totalul de 112 de angajaţi care au părăsit sistemul de asistenţă 

socială, 37 şi-au dat demisia. 

În aceeaşi perioadă ianuarie-decembrie 2014, în urma demersurilor întreprinse, şi a 

creşterii numărului de copii abandonaţi în unităţi sanitare au fost angajaţi un număr de 61 de 

asistenţi maternali profesionişti atestaţi. 

 Pentru ocuparea posturilor devenite vacante sau nou înfiinţate în anul  - 2014  s-au 

organizat 6 (șase) concursuri, după cum urmează:  

- 26.02.2014- 13 posturi  (perioada nedeterminata) scoase la concurs ,  ocupându-se  doar  

12 posturi; 

- 23.04.2014 - 9 posturi (perioada nedeterminata)  scoase la concurs,  ocupându-se doar 8 

posturi; 

- 18.06.2014- 15 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se  doar 14 

de posturi.  

- 10.09.2014- 19 posturi, din care 2 posturi de conducere,   (perioadă nedeterminată) și 12 

posturi ( perioadă determinată, 1 post cu  ½ normă) scoase la  concurs, precum și 2 posturi de 

conducere , ocupându-se 17 posturi ( 2 de conducere) - perioadă nedeterminată și 11 posturi (1 post   

cu  ½ normă)  – perioadă determinată. 

- 05.11.20014-  8 posturi (perioadă nedeterminată- 1 post cu  ½ normă ) și 6 posturi 

(perioadă determinată) scoase la concurs, ocupându-se 5 posturi (perioadă nedeterminată-1 post cu  

½ normă ) și toate posturile pe durată determinată  

  - 13.11.2014-  70 posturi ( din care 2 posturi cu ½ normă) pe perioadă nedeterminată, 

ocupându-se 47 posturi (2 posturi cu ½ normă). 
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Număr de concursuri organizate în perioada ianuarie-iunie 2014 : 6 

Număr angajaţi declaraţi reuşiţi: 103 pe durată nedeterminată  

Numărul relativ ridicat de angajări se datorează deschiderii, începând cu luna noiembrie, a 

Complexului de Servicii de Tip Rezidențial Budăi, cu  2 subunități – Centrul de Îngrijire și 

Asistență Budăi și Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi.  

 

B. Funcții publice 

 

Pentru ocuparea funcţiilor publice vacante s-au organizat 5 (cinci) concursuri de recrutare, 

astfel: 

-  12.05.2014 - pentru 2 funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector asistent la 

Serviciul Persoane Adulte cu Hanicap din cadrul aparatului propriu, care s-au ocupat; 

-  16.06.2014- pentru 1 funcţie publică de execuţie vacantă, respectiv inspector debutant la 

Serviciul Management de Caz din cadrul aparatului propriu, care s-a ocupat; 

-   11.09.2014 - pentru 2 funcţii publice de conducere vacante, respectiv şef serviciu la 

Serviciul Persoane Adulte cu Hanicap şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul aparatului proproiu, 

care s-au ocupat; 

-  06.10.2014 - pentru 1 funcţie publică de execuţie vacantă, respectiv auditor superior la 

Compartimentul Audit din cadrul aparatului propriu, care s-a ocupat; 

-   05.11.2014 – pentru 2 funcţii publice de execuţie vacantă de inspector asistent la 

Serviciul Management de Caz din cadrul aparatului propriu din care s-a ocupat doar o funcţie şi 

pentru 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector asistent la Serviciul Persoane Adulte cu 

Handicap din cadrul aparatului propriu care nu s-a ocupat; 

 

Număr de concursuri organizate în total în anul 2014: 5 

Numărul funcţiilor publice ocupate: 7 din care două funcţii publice de conducere 

vacante şi cinci funcţii publice de execuţie vacante.  

S-a mai organizat şi transfer la cerere pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie 

vacante: 
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- 22.10.2014 - pentru 1 funcţie publică de execuţie vacantă de inspector asistent şi 1 funcţie 

de execuţie vacantă de inspector principal la Serviciul Management de Caz din cadrul aparatului 

propriu şi 1 funcţie de execuţie vacantă de inspector principal la Serviciul Situaţii de Urgenţă din 

cadrul aparatului propriu din care s-a ocupat doar funcţia publică de inspector asistent de la 

Serviciul Management de Caz. 

 

3. Promovarea personalului  

Pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Iasi, in perioada ianuarie-iunie 2014 s-

au organizat 3 examene interne de promovare în treapta/ grad profesional , astfel: 

- 19 .03.2014- examen de promovare in gradul principal pentru un număr de 17  

asistenti medicali  

- 13-24.06.2014– examen intern pentru pomovarea unui număr de 162 angajati din 

centrele din judetul Iasi  

- 26.06.2014- examen intern pentru pomovarea unui număr de 36 angajati din cadrul 

aparatului propriu a DGASPC 

- 05.08.2014 -examen de promovare pentru pomovarea unui număr de 25 angajati 

din cadrul DGASPC. 

 

În data de 15.10.2014 s-a organizat examen de promovare în grad profesional pentru 

funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare. Au participat la examen şi au 

promovat un număr de 11 funcţionari publici. 

 

4. Formarea profesională 

 

În decursul anului 2014, Serviciul Resurse umane a organizat şi susţinut cursuri de formare 

profesională continuă pentru angajații din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Iaşi, în cadrul Proiectului „Servicii integrate de formare pentru asistenţa socială a 

persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piaţa muncii”, POSDRU/96/6.2/S/62487, 

proiect desfăşurat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti, 

cu Centrele Regionale de Formare Continua în Administraţia Publică Locală Bucureşti şi Iaşi şi 

SIVECO astfel: 
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1. Cursul de perfecţionare “Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – 

Competențe sociale și civice” în perioadele 17.02-22.02.2014 și 24.02.-01.03.2014, 

două grupe cu un număr total de 30 de funcționari publici (asistenți sociali și 

psihologi) 

2. Cursul de perfecţionare “Mediator social” în perioadele 07.05-14.05.2014 și 14.05.-

11.05.2014, două grupe cu un număr total de 30 de funcționari publici (asistenți 

sociali și psihologi) 

3. Cursul de perfecționare “Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii – 

Competențe Informatice”  în perioadele 26.05-06.06.2014 și 09.06.-19.06.2014, 

două grupe cu un număr total de 30 de funcționari publici (asistenți sociali și 

psihologi) selectați dintre cei care au participat la primele două cursuri.  

În perioada 29.10 – 10.12.2014 30 de manageri de caz din cadrul Serviciului Management 

de caz al DGASPC Iași au urmat programul de formare continuă cu denumirea ”Managementul de 

caz pentru copilul aflat în sistemul de protecție specială și demersurile prealabile stabilirii adopție i 

ca finalitate a planului individualizat de protecție” organizat și desfășurat de către Asociația 

“Centrul de  Resurse pentru Dezvoltarea Familiei” din București. 

În perioada 26.11 – 12.12.2014 80 de psihologi, psihopedagogi și logopezi, angajați ai 

DGASPC în aparatul propriu și centre de plasament, au urmat programului de formare continuă cu 

denumirea “Evaluarea şi Intervenţia  Psihologică la copii şi adolescenţi” - modulul I “Evaluarea şi 

Intervenţia  Psihologică la copii”, curs acreditat de către Colegiul Psihologilor din România. 

 

În decursul anului 2014, echipa Centrului de Formare Profesională - DGASPC Iași, 

împreună cu Serviciul Management de Caz și Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, a organizat şi susţinut cursuri de 

formare profesională continuă pentru 72 asistenţi maternali și cursuri de formare profesională 

inițială pentru 110 asistenţi maternali. De asemenea, au fost organizate cursuri de formare inițială 

pentru 95 persoane nou-angajate în centre rezidenţiale din cadrul DGASPC. Iaşi și 95 de voluntari. 
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Tabel 17. Cursuri pentru angajaţi şi voluntari organizate în anul 2014 

 Asistenți 

maternali/potențiali 

asistenți maternali 

Noi angajați în 

sistemul 

rezidențial 

Voluntari TOTAL 

Formare inițială 110 95 95 300 

Formare continuă 72 0 0 72 

TOTAL 182 95 95 372 

 

Cursuri de iniţiere 

În perioadele 6.01.2014-10.01.2014, 27.01.2014-31.01.2014, 07-11.04.2014 și 07-

11.07.2014 echipa Centrului de Formare Profesională împreună cu Serviciul Management de Caz 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, a organizat şi susţinut 

cursuri de formare profesională iniţială pentru 110 asistenţi maternali.  

În perioadele 10.03.2014-12.03.2014, 07-09.05.2014, 01-04.07.2014, 24-26.09.2014 și 26-

28.11.2014, echipa Centrului de Formare Profesională al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, a organizat şi susţinut cursuri de formare profesională iniţială pentru 95 

persoane nou-angajate în centre rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi.  

În perioadele 14.04.2014-15.04.2014, 02-03.06.2014, 05-06.11.2014, 10-11.11.2014 și 15-

16.12.2014  s-au desfăşurat programe de formare iniţială pentru 95 de voluntari.  

 

Cursuri de formare profesională continuă 

În perioadele 26-27.05.2014 și 23-24.06.2014, echipa Centrului de Formare Profesională, 

împreună cu Serviciul Management de Caz din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, a organizat şi susţinut cursuri de formare profesională continuă pentru 16 

asistenţi maternali care au în îngrijire copii cu sesizare CAPA.  

În perioadele 12-13.05.2014 și 25-27.06.2014, echipa Centrului de Formare Profesională 

împreună cu Serviciul Management de Caz și Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, a organizat şi susţinut cursuri de 
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formare profesională continuă pentru 21 de asistenţi maternali care au în îngrijire copii cu nevoi 

speciale.  

În perioadele 21-25.07.2014 și 08-11.09.2014, echipa Centrului de Formare Profesională 

împreună cu Serviciul Management de Caz din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, a organizat şi susţinut cursuri de formare profesională continuă pentru 35 

de asistenţi maternali care au în îngrijire adolescenţi.  

 

5. Alte activități 

Au fost actualizate dosarele de personal pentru salariaţii cu contract de munca din centrele 

aflate în subordinea DGASPC Iaşi şi asistenţii  maternali profesionişti, cu actele necesare privind 

angajarea, încetarea raporturilor de muncă, evaluarea performanţelor profesionale individuale, 

promovarea, sancţionarea, modificarea raporturilor de muncă, acordarea de gradaţii superioare sau 

alte sporuri legale precum şi orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.   

Au fost întocmite statele de plată, s-au eliberat adeverinţe salariat/vechime, s-a ţinut 

evidenţa concediilor medicale/ de odihnă. 

Echipa Centrului de Formare Profesională a participat în data de 20.03.2014 la Zilele 

Asistenţei Sociale, activitate organizată de Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al 

Asistenţilor Sociali din România. De asemenea, în cadrul aceleaşi activităţi, în data de 24.04.2014, 

specialiştii Centrului de Formare Profesională au susţinut un workshop cu tema „Rolul Centrului de 

Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iaşi în perfecţionarea practicienilor din domeniul asistenţei 

sociale”, care a avut loc la sediul Centrului Judeţean de Incluziune Socială Iași.  

În data de 21.03.2014, echipa Centrului de Formare Profesională a fost prezentă la 

Seminarul Regional cu tema „Asistenţa maternală în România – între realitate şi deziderat”, 

organizat de FICE România la Piatra Neamț și a susţinut, împreună cu reprezentanții Serviciului 

Management de Caz,  tema  „Sistemul de Asistență Maternală- Experiența D.G.A.S.P.C. Iași”. 

În data de 28.05.2014, în cadrul workshop-ului „Familia în societatea contemporană”, 

echipa Centrul de Formare Profesională, a susţinut o dezbatere cu tema „Mituri și provocări ale 

familiei în societatea contemporană”.  
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           În data de 12.09.2014, s-a organizat un program de activități cu rol educativ-terapeutic,  

adresat copiilor (12-18 ani) aflaţi în asistenţa maternală, pe tema „Importanța regulilor în viața 

adolescentului”. 

În data de 25.09.2014, Centrul de Formare Profesională a fost prezent, în cadrul Conferinței 

Regionale privind Calitatea serviciilor adresate persoanelor cu dizabilități, organizată de Fundația 

Serviciilor Sociale Bethany împreună cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din 

România- filiala Iași. Tema susținută a fost „Aspecte legate de formarea profesională a 

personalului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași”.  

In datele de 03.11.2014 și 13.11.2014, echipa Centrul de Formare Profesională, a susţinut 

seminarul cu tema „Fenomenul agresivității în societatea contemporană” în cadrul campaniei 

internaționale “19 Zile de Activism pentru prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor și 

tinerilor”, la care au participat un număr de 49 de persoane (studenți, psihologi și asistenți sociali). 

Seminarul din data de 13.11.2014 a fost acreditat de către Colegiul Național al Asistenților Sociali 

din România. 

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro


 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi 

Strada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305 

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail dasias@iasi.rdsmail.ro 

 

 

55 

VII. Activitatea Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Mass-Media 

 

I. Solicitări privind liberul acces la informaţiile de interes public conform legii 544/2001  

 

În anul 2014 perioada 01.01.2014 – 01.12.2014 au fost înregistrate în cadrul 

compartimentului şi au fost trimise răspunsuri la un număr de 14 solicitări venite din parte unor 

instituţii mass – media, de cercetare în domeniul social sau de la diferite persoane fizice interesate 

de diferite statistici şi activităţi desfăşurate de către DGASPC Iaşi. Astfel au fost luate în evidență 

10 solicitări din partea instituțiilor de cercetare în domeniul social și mass media și 4 solicitări din 

partea persoanelor fizice. Din total un număr de 10 solicitări au fost transmise prin email și 4 prin 

poștă. 

 

II. Situaţia privind soluţionarea petiţiilor către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Iași şi transmiterea răspunsurilor către solicitanţi conform legii nr. 233/2002. 

Pe parcursul anului 2014 perioada 01.01.2014 – 01.12.2014 au fost înregistrate şi 

soluţionate, fiind transmise răspunsuri către solicitanţi în termenul legal un număr de 56 de petiţii 

făcute de către cetăţeni şi organizaţii către instituţii locale (Consiliul Judeţean Iaşi, Instituţia 

Prefectului) şi centrale (Preşedenţia României, Cancelaria Primului Ministru, Autoritatea Naţională 

Pentru Protecţia Familiei şi Copilului şi Autoritatea Naţională Pentru Persoane cu Handicap după 

cum urmează: 

1) Petiţii înregistrate din partea Consiliului Judeţean Iaşi – Compartiment Ghişeu 

Unic – 18 de petiţii 

2) Petiţii înregistrate din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi și cabinete 

parlamentare – 5 petiţii 

3) Petiţii înregistrate din partea Preşedenţiei României – Probleme Cetăţeneşti – 5 

petiţii 

4) Petiții înregistrate din partea Avocatului Poporului – 28 petiții 

Din totalul celor 56 de solicitări : 

- 25 de solicitări au avut ca obiect probleme legate de re/încadrarea în grad de handicap şi 

retribuţia de însoţitor pentru persoanele cu disabilităţi. 

- 19 au făcut referire la problematica protecţiei copilului (cereri de plasament la asistent 

maternal şi/sau în centre de plasament, solicitări privind atestarea ca asistent maternal, 

etc) 

- 12 au avut ca obiect cereri de ajutor material şi/sau financiar 
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-  

De asemenea au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 9 de cereri ale cetăţenilor care 

au solicitat audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi sau la Cabinetele Parlamentarilor de 

Iaşi, fiind trimise răspunsuri după cum urmează: 

1) Audienţe înregistrate la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi – 6 solicitări ( 4 privind 

încadrarea în grad de handicap şi 2 privind solicitări de ajutor material) 

2) Audienţe înregistrate la Cabinetele Parlamentare – 3 solicitări privind încadrarea în 

grad de handicap )  

 

III. Întocmire situaţie lunară privind aducerea la îndeplinirea a hotărârilor şi dispoziţiilor 

Consiliului Judeţean Iaşi care privesc activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi.  

- au fost duse la îndeplinire un număr de 22 de acte administrative: 16 hotărâri și 6 

dispoziții emise de către Consiliul Judeţean Iaşi și Președintele Consiliului Judeţean Iaşi 

 

IV. Alte activităţi derulate 

- Apariţii în mass media locală și națională (97 în presa scrisă si audio video) în care s-au 

prezentat aspecte privind unele cazuri deosebite privind activitatea DGASPC Iași în 

perioada 01.01.2014 – 01.12.2014. 
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VIII. Situaţia financiară 

 -mii lei - 

                                                                                                          

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R 

Părţi/Capitol/Unitate 

Cod 

indicator 

Program 

actualizat an 

2014 

Execuţie 

preliminata 
Diferenţe 

0 1 2 3 4(3-4) 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi   170.252,66 164.323,76 5.928,90 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    65.436,99 61.301,89 4.135,10 

b) asistentă socială în caz de boli şi invaliditate   88.694,00 88.125,00 569,00 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă   16.121,67 14.896,87 1.224,80 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE   166.716,34 161.513,98 5.202,36 

     Cheltuieli curente 0 1 166.716,34 161.513,98 5.202,36 

  - cheltuieli de personal 10 45.849,98 45.849,98 0,00 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    37.205,94 37.205,94 0,00 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă   8.644,04 8.644,04 0,00 

  - bunuri şi servicii 20 27.421,85 25.075,00 2.346,85 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    20.858,06 19.014,00 1.844,06 

b) asistentă socială în caz de boli şi invaliditate   497,00 494,00 3,00 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă   6.066,79 5.567,00 499,79 

  -asistenţă socială 57 93.444,51 90.589,00 2.855,51 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    4.309,67 2.736,00 1.573,67 

b) asistentă socială în caz de boli şi invaliditate   88.197,00 87.631,00 566,00 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă   937,84 222,00 715,84 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi   3.536,32 2.809,78 726,54 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    3.063,32 2.345,95 717,37 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă   473,00 463,83 9,17 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE    3.536,32 2.809,78 726,54 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe 

nerambursabile(FEN) postaderare 56 1.325,00 1.099,60 225,40 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    1.325,00 1.099,60 225,40 

        0,00 

    Cheltuieli de capital 70 2.211,32 1.710,18 501,14 

a) asistenta acordata pt. familie si copii    1.738,32 1.246,35 491,97 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă   473,00 463,83 9,17 
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IX Obiective propuse pentru 2015 

 

1. Prevenirea intrarilor în sistemul de protecţie specială prin întărirea suportului 
metodologic acordat serviciilor publice de asistenţă sociala de la nivelul autoritatilor 
locale şi creşterea gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la 
prevenirea sarcinilor nedorite 

2. Scaderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea 
numarului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială,  prin:   
Integrarea / reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecţie,  reintegrarea 
socio-profesionala, adoptia, intervenţia unitară în situaţia copilului de vârsta mica şi 
a mamei predispusă la abandonul copilului  

3. Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite prin identificarea nevoilor de formare 
continua şi profesionalizarea resurselor umane  

4. Continuarea organizarii întălnirilor teritoriale trimestriale cu AMP  
5. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, 

copii şi tineri şi diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a 
stimei de sine şi a increderii beneficiarilor în serviciile oferite  

6. Implementarea standardelor pentru formarea si consolidarea deprinderilor de viaţă 
independentă pentru tinerii din Cadrul Centrului multifunctional şi implementarea 
SMO specifice ; 

7. Prevenirea si combaterea actiunilor si a comportamentelor deviante ale copiilor prin 
desfasurarea unor actiuni de prevenire în scoli, în parteneriat cu alte institutii 
publice sau private; 

8. Implementarea unor programe de educaţie parentală în cadrul Centrului maternal 
(mame minore), în cadrul Centrelor zonale (incluziv pentru parintii copiilor din 
sistemul de protectie )și in cadrul Serviciului Rezidential Specializat pentru Copiii 
Delincvenţi   

9. Derularea în bune condiții a activităților specifice, facilitarea accesului persoanelor 
adulte aflate în dificultate la servicii sociale ;  

10. Creșterea gradului de vizibilitate a serviciilor  departamentului prin realizarea de 
materiale informattive, crearea de link-uri pentru toate centrele, broșuri, pliante; 

11. Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile destinate persoanelor 
adulte; 

12. Licețierea serviciilor acordate persoanelor adulte în dificultate; 
13. Accesarea finanțărilor europene, conform Agendei 2014/2020crearea, dezvoltarea 

și diversificarea serviciilor destinate persoanelor adulte; 
14. Externalizarea  unor servicii dacă  vor fi aprobate prevederi legislative care să 

completeze legislația existență L.292/2012  
15. Identificarea unor resurse pentru cresterea determinarii si motivatiei personalului in 

vederea desfasurarii unei activitati eficiente si mentinerii unui climat de lucru 
stimulativ, cresterea gradului de apartenenta si unitate, recunoasterea meritelor 
angajatilor si voluntarilor (ex. evenimente final de an, concurs Asistentul social al 
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anului, Psihologul anului, Voluntarul anului, AMP al anului, Cel mai activ..., Cel mai 
creativ, constituirea unui fond pentru cadouri la aniversarea personalului ,Tombola 
de Craciun, s. a), pentru optimizarea si cresterea coeziunii grupului si colaborarii 
intre compartimente 

 
 

 

Director General DGASPC Iaşi 

                  Florin Ion  
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Anexe: Lista abrevierilor 

 

ANPH – Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap 

AMP – Asistent Maternal Profesionist 

CAPA – Compartimentul Adopţii şi Post-Adopţii 

CF – Centru de Tip Familial 

CIA – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi 

CP – Centru de Plasament 

CPC – Comisia pentru Protecţia Copilului 

CSTR – Centru Social de Tip Rezidenţial   

CEPHA – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi  

CITO – Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională  

CPMS – Compartimentul pentru Prevenirea Marginalizării Sociale 

CPRU – Centru de Primire în Regim de Urgenţă 

CRIPS – Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale 

CRRPH – Centru de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap 

CSC – Complex de Servicii Comunitare 

CSCPRCHS – Centru de Servicii Comunitare de Protecţie şi Recuperare a Copilului cu 

Handicap Sever 

CSEPD – Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi 

CSS – Complex de Servicii Sociale 

CZ – Centru de zi 

DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

DASPC- Directia de Asistenta Sociala –Protectia Copilului 

DASPA- Directia de Asistenta Sociala Persoane Adulte 

GIL – Grup Intrajudeţean de Lucru 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

ONG – Organizaţie Non Guvernamentală 
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ORA – Oficiul Român pentru Adopţii 

PF – plasament familial 

PIP – Plan Individualizat de Protecţie 

SCC – Structura Comunitară Consultativă 

SEC – Serviciul de Evaluare Complexă 

SMC – Serviciul Management de Caz 

SPAS – Serviciul Public de Asistenţă Socială 

SS – supreveghere specializată 

UMP – Unitate Management Proiect 

           BMFG – Birou Monitorizare Femeii Gravide aflate in situatie de risc                                                                                                                             
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