
  
 

In perioada 1996 – 1998, redenumit in „Serviciul Social Judetean”, prin 
Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 35 din 18.10.1996, s-a implementat 
Programul-pilot numit ‚Dezvoltarea Serviciilor Comunitare în Judetul Vrancea’. 
Acest program implementat experimental în judetul nostru a constituit MODELUL 
NATIONAL DE REFORMA adoptat de catre GUVERNUL ROMANIEI pentru 
crearea de servicii publice de protectie a drepturilor copilului aflat în dificultate la 
nivelul fiecarui judet al tarii noastre. 

In acest sens Consiliul Judetean Vrancea şi Serviciul Social Judetean Vrancea 
au oferit baza informationala şi servicii de consultanta specialistilor din intreaga tara 
prin organizare de seminarii cu reprezentanti ai tuturor judetelor tarii. 

Serviciul Social Judetean Vrancea a demonstrat în aceasta perioada faptul ca 
este posibila unirea potentialurilor locale existente (resurse umane şi financiare) în 
scopul dezvoltarii unei actiuni sociale coerente ce poate servi ca model pentru a fi 
multiplicat şi în alte judete. 
 

In aceasta perioada (1996 – 1998), a fost organizate şi desfasurate, pentru 
personalul propriu şi administratiile publice locale din judet, cursuri de specializare 
şi perfectionare: 

- curs inductiv pentru asistenti sociali sustinut de 2 specialisti britanici pe o 
perioada de 8 luni; 

- curs de calificare în meseria de ‚lucrator social’ pentru 73 de persoane 
angajate la primariile din judet, cursuri cu durata de 6 luni sustinute în regim 
de voluntariat de catre cadre universitare, salarizati ai Serviciului Judetean 
Vrancea precum şi alti specialisti din judetul Vrancea; 

- cursuri de formare sustinute de asistenti sociali ai Serviciului Social Judetean 
Vrancea în judetele Tulcea, Prahova, Vaslui, Mures şi Harghita; 

- practica pentru studenti ai Facultatii de Asistenta Sociala Bucuresti şi Iasi; 
- simpozioane pe teme: management social, supervizare, plasament familial, 

devianta şi delincventa în: Bucuresti, Arad, Focsani, Bacau, Sinaia şi Ploiesti; 
- cursuri de ocrotire temporara în familie – ‚FOSTER CARE’. 
 
 

Noile reglementari în domeniul protectiei drepturilor copilului – Hotararea de 
Guvern nr.205/1997, art.3,4 şi 5 şi Ordonanta de Urgenta nr.25 şi 26 din 16.07.1997, 
s-a modificat Regulamentul de Organizare şi Functionare al Serviciului Social 
Judetean Vrancea prin preluarea Leaganelor de Copii şi Caselor de Copii de la 
Inspectoratul Scolar. 

Astfel, aceste institutii isi schimba denumirea în Centre de Plasament, 
patrimoniul pastrandu-si destinatia de organizare şi desfasurare a activitatii de 
protectie a copilului aflat în dificultate (conform Hotararii nr. 20/03.03.1998) iar 
Serviciul Social Judetean Vrancea a inregistrat o structura organizatorica cu un 
numar de 508 de salariati. 

Centrele de Plasament au fost finantate de la bugetul Serviciului Social 
Judetean Vrancea aprobat de Consiliul Judetean, avand calitatea de ordonator tertiar 
de credite şi stampila proprie. 



 
Conform O.U.G. 192/1999 şi a H.G.R. 261/2000, au fost preluate şi unitatile 

de invatamant special de tip  rezidential ce apartineau Ministerului Educatiei, cat şi 
sectiile de spital ale Ministerului Sanatatii cu profil de recuperare distrofici şi cei 
bolnavi HIV/SIDA, cu un numar total de 516 copii. 

In aceasta perioada Organigrama Serviciului  Social Judetean Vrancea a fost 
modificata  prin Hot. Consiliului Judetean Vrancea iar de la un numar de 24 angajati 
s-a ajuns la un numar total de 743 de angajati. 
 

Din 24.09.2001, prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 68, institutia 
publica pentru protectia copilului se reorganizeaza si se redenumeste in „Directia 
Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului ”. 
 

In vederea atingerii scopului unanim recunoscut de „Respectarea Drepturilor 
Copilului” si prin extensie de Imbunatatirea calitatii ingrijirii copiilor in nevoi, 
Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Vrancea, si-a stabilit 
strategii de actiune in concordanta cu Recomandarile Consiliului Europei, a 
Strategiei Guvernamentale si Judetene in domeniul Protectiei Sociale, stabilind si 
urmand masuri prin care sa asigure atingerea acestui scop, ridicarea gradului de 
realizare efectiva a drepturilor si libertatilor copilului. Astfel, datorita amplelor 
realizari in acest domeniu, s-a impus elaborarea unei noi Strategii judetene pe 
termen lung (2003 – 2007), aprobata de Consiliul Judetean prin Hotararea 62 din 
29.09.2003. 
 

Prin indeplinirea obiectivelor propuse in strategia 2001-2004, s-a observat o 
imbunatatire neta a protectiei copilului in dificultate, scazand numarul de copii din 
institutii clasice (in urma Microrencensamantului copiilor protejaŃi, realizat de 
Institutul NaŃional de Statistica inca din  2002, Vrancea era singurul judeŃ din 
tara in care concentratia de copii este mai mare in Centre de Recuperare si 
Rabilitare si nu in Centre de plasament clasice ca in celelalte judete). De asemenea 
s-a dezvoltat o diversificare si o ridicare a calitatii serviciilor catre copii, care au 
determinat succese in prevenirea abandonului, a institutionalizarii, a reintegrarilor si 
in achizitionarea de capacitati psihosociale cat si in cresterea stimei de sine pentru 
copiii din sistemul de protectie. 
 
 

 Acestea au fost posibile prin urmatoarele realizari: 
� Cresterea numarului si calitatii preventiilor, a abandonului si 

institutionalizarii; 
� Cresterea numarului si calitatii protectiei de tip familial (inclusiv a 

copiilor cu nevoi medicale speciale); 
� Scaderea numarului de copii in protectie de tip rezidential (inclusiv a 

copiilor cu nevoi medicale speciale); 
� Cresterea numarului de servicii alternative oferite copilului aflat in  

dificultate, raportat la numarul institutiilor “clasice” de protectie. 
 
 



Realizarile mentionate sunt urmare a actiunilor desfasurate, respectiv: 
- marirea numarului de asistenti maternali, a numarului de 

copii /asistent maternal, cat si specializarea in ingrijirea 
celor cu nevoi medicale speciale; 

- plasamente/incredintari la rude si familii ; 
- incurajarea adoptiilor ca forma de ocrotire definitiva; 
- dezvoltarea ingrijirii in apartamente; 
- cresterea eficientei in centrele comunitare (centre de zi, 

centre maternale); 
- cresterea rolului si numarului de consiliere si orientare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZARI STRUCTURALE IN DOMENIUL 
PROTECTIEI DREPTURILOR COPILULUI 

AFLAT IN DIFICULTATE 
 
 

PERIOADA  1997 - 2000 
 

1.  Au fost inchise: 
 

- Centrul de Plasament “Mariuca” Marasesti; 
 
2.  S-au preluat : 

 
� Leaganele de copii si Casele de copii de la Inspectoratul scolar ; 

 
 
3. S-au creat noi structuri de tip familial in care au fost tranferati o parte din 
copiii din centrele de tip rezidential (vechi): 
 

• Reteaua de asistenti maternali, prima din tara; 
• Module de Tip Familial (apartamente) in Marasesti  (total 5); 
• Module de Tip Familial (apartamente) in Focsani  (total 2) 

 
 



PERIOADA 
2001 - 2004 

 
1. Au fost inchise: 
 

- Centrul de Plasament Focsani; 
- Centrul de Plasament Odobesti; 
- Centrul de Plasament “Alina” 1 Focsani; 

 
2.  S-au preluat : 
 

� Conform O.U.G. 192/1999 şi a H.G.R. 261/2000, au fost preluate şi 
unitatile de tip  rezidential ce apartineau de Ministerul Educatiei, cat şi 
sectiile de spital ale Ministerului Sanatatii cu profil de recuperare 
distrofici şi cei bolnavi HIV/SIDA, cu un numar total de 516 copii. 

 
 
3. S-au creat noi structuri de tip familial in care au fost tranferati o parte din 
copiii din centrele de tip rezidential (vechi): 
 

• Dezvoltarea retelei de asistenti maternali ; 
• Module de Tip Familial Panciu  (total 7); 
• Module de Tip Familial Dumitresti  (total 7); 
• Module de Tip Familial (apartamente) in Odobesti  (total 7); 
• S-au achizitionat inca doua apartamente in Marasesti  (total 7); 
• S-au achizitionat inca un apartament in Focsani  (total 7); 
• Centrul de Tip Familial Dumbraveni; 
• Compartiment de Recuperare si Reabilitare Maicanesti; 
• Centrul de Tip Familial « Sfanta Maria » Golesti, pentru copiii cu 

HIV/SIDA - cofinantare PHARE; 
• Compartimentul de Recuperare si Reabilitare Focsani ; 
• Centrul de Consiliere Integrare Reintegrare – Focsani - cofinantare 

BIRD;         
• Centrul de Zi cu transport asigurat – Odobesti – cofinantare PHARE; 
• Centrul de Zi – Panciu ; 
• Centrul de Zi – Dumitresti ; 
• Centrul Maternal – Panciu ; 
• Centrul Maternal - Dumitresti ; 
• Centrul de Asistenta si Sprijin pentru tinerii care au inmplinit varsta de 

18 ani si isi continua studiile - cofinantare PHARE; 
• Centrul Educational de Zi Focsani ; 



• Centrul de tip familial « Foster – Home » Paunesti - cofinantare Banca 
Mondiala; 

• Centrul de  terapie ludica Gresu ; 
• Complex de Servicii – Focsani - cofinantare Banca Mondiala :  

o Centrul maternal ; 
o Serviciul de monitorizare si  sprijinire a femeii gravide predispuse  la 

abandonul copilului ; 
o Serviciul de prevenire a abandonului copilului in perioada preconceptiva. 

 
 

4. Centre de primire in regim de urgenta infiintate : 
 
• Centrul de primire urgenta a copilului sugar pana la clarificarea situatiei juridice 
• Centrul de primire urgenta a copilului in risc si linia telefonica(983) 

 
5. “Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului”, infiintat in baza 

H.G. 1205/27.11.2001, realizind evaluari ale copiilor cu nevoi 
speciale  medicale ; 

 
6. S-a reformat personalul din cadrul sistemului rezidential pregatindu-

se si reorientandu-se pentru asistenta maternala si centre de plasament 
de tip familial ; s-au desfasurat, in doua etape, cursuri de pregatire 
pentru personalul Consiliilor locale in vederea imbunatatirii activitatii 
de protectie a copiilor la nivelul comunitatii ; 

 
7. S-a lansat Programul « Asistenta pentru dezvoltarea sectorului 

social », proiect ce s-a desfasurat in judetele pilot Vrancea si Sibiu 
avand ca baza Legea 705 din decembrie 2001.  

 
8. Cu Hotararea Consiliului Judetean Vrancea Nr. 14 din 31.03.2003 a 

luat fiinta Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala, pentru 
persoanele adulte cu nevoi speciale. 

 
 
 

PERIOADA 
2004 – 2005 

 
1.  A fost inchis: 

-   Centrul de Plasament Dumitresti; 
 
2.  S-au transferat la Consiliile locale: 
 



� Conform Legii 272/2004, au fost preluate de catre consiliile locale 
centrele de zi. 

 
3.  S-au creat noi structuri de tip familial: 
 

• Dezvoltarea retelei de asistenti maternali pentru copii; 
• Serviciul familial pentru adulti . 

 
4. In baza Legii nr. 272/2004 a luat fiinta Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Vrancea prin Hotararea Consiliului Judetean 
Vrancea nr. 115 din 23.12.2004. 

 
 
5. Proiecte/programe desfasurate in anul 2005 : 
 

a. Directia pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 
 

Implemetarea Proiectelor selectate in cadrul Programenlor de Interes National in 
domeniul protectiei drepturilor copilului elaborate in baza H.G.R. nr. 166/2005, dupa cum 
urmeaza: 

 
� PIN 3 - Proiectul „Reintegrarea si sprijinirea copiilor repatriati sau victime ale 

traficului” contractul de finantare servicii incheiat intre: Autoritatea Nationala 
pentru Protectia Drepturilor Copilului, Organizatia „Salvati Copiii”, Consiliul 
Judetean Vrancea prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

 
� PIN 4 - Proiectul „Prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a copiilor”, 

contractul de finantare servicii incheiat intre: Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Drepturilor Copilului, Organizatia „Salvati Copiii”, Consiliul Judetean Vrancea prin 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
 

� PIN 5 - Proiectul „Crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru 
protectia in regim de urgenta a copiilor cu varste cuprinse intre 0 si 2 ani separati de 
familie” contractul de finantare servicii incheiat intre: Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului, Organizatia „SERA”, Consiliul Judetean Vrancea 
prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului; 
 

� PIN 6 - Proiectul „Crearea si dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil 
si familie, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa si sprijinirea 
reintegrarii sau integrarii copilului in familie”, contractul de finantare servicii 
incheiat intre: Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, 
Asociatia „Pentru Copiii Nostri”, Consiliul Judetean Vrancea prin Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

 
� Proiectul educational pentru copil si familie „Educational Campaign on Family 

Advisory Issues and Child Rights”, contractul de finantare servicii incheiat intre: 
Entreprise PLC United Kingdom ca unitate contractanta si Directia Generala de 



Asistenta Sociala si Protectia Copilului in calitate de beneficiar in vederea aplicarii 
si diseminarii prevederilor Legii nr. 272 / 2004. 

� Scopul general: organizare atelierelor de formare pentru asistentii sociali de 
la nivelul autoritatilor locale 

� Campania – Servicii de suport pentru familiile sinistrate cu copii in urma 
inundatiilor din iunie 2005 in cadru careia s-au constituit echipe de specialisti din 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care au realizat 
consilierea familiilor sinistrate, din localitatea Vadu Rosca, Vulturu, Nanesti, 
Marasesti, Suraia, Biliesti s.a. 

 
� Au fost incheiate conventii de colaborare cu Fundatia „Moreton Romanian Orphans 

Fund” Anglia si „Asociatia ASBL” Belgia pentru petrecerea vacantelor scolare ale 
copiilor beneficiari ai sistemului de protectie al DGASPC Vrancea. In baza acestor 
conventii au fost organizate in vacantele de vara si iarna 2005 tabere de copii in 
Anglia un numar de 46 copii/tineri de si in Belgia un numar de 34 copii/tineri; 

 
� In anul 2005 a fost definitivata introducerea datelor in Sistemul National de 

Monitorizare a Copiilor (CMTIS) gestionat de Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului; 

 
� A fost organizat si desfasurat la nivel judetean Concursul National „Floare de colt”, 

editia 2005. Echipele care au fost repartizate pe diversele sectiuni din cadrul 
concursului s-au ocupat de buna desfasurare a concursului si de reprezentarea celor 
cinci copii care s-au calificat la faza nationala a aceluiasi concurs. 

 
�  În parteneriat cu societatea civila, in perioada sarbatorilor de iarna s-a desfasurat 

proiectului „Vacanta de vis” destinat copiilor si tinerilor beneficiari ai sistemului 
de ocrotire de tip rezidential care au obtinut rezultate deosebite pe parcursul anului 
si la concursul national Floare de Colt. În acest sens au petrecut sarbatorile la 
Centrul de terapie ludica Gresu derulandu-se programe specifice pentru facilitarea 
integrarii sociale. 

 
� Tot în aceasta perioada, prin colaborare cu mass-media locala s-a desfasurat o 

campanie de sensibilizaze a opiniei publice, “Daruri Fara Pret” în vederea petrecerii 
de catre copiii aflati în sistemul de protectie a sarbatorilor de iarna într-un cadru 
familial, facilitând astfel integrarea sociala. 

 
� Au fost initiate programe pentru copiii din centre in urma identificarii problemelor 

de ordin psiho-socio-educational cu care se confruntau copiii si personalul dupa 
cum urmeaza: 
� Dezvoltarea comunicarii în cadrul grupului si pe plan social; 
� Optimizarea relatiei dintre copii si personalul din centru; 
� Orientare profesionala; 
� Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; 
� Educatia pentru sanatate; 
 

�  „Formarea profesionala de lucratori sociali” , in colaborare cu Asoc. „Pentru Copiii 
Nostri”, cu finantare nerambursabila de 100 000 RON. 

 



b.   Directia pentru Persoane Adulte cu Handicap sau Aflate in Nevoie: 
 
D.G.A.S.P.C. Vrancea, in calitatea sa de partener al societatii civile, a participat la 
implementarea unor programe cu finantare nerambursabila, dupa cum urmeaza:  

� Impreuna cu Asociatia „Promotorii dezvoltarii locale”, a implementat proiectul 
„Dezvoltarea Serviciilor Sociale Comunitare la nivel zonal”, furnizand servicii 
de consiliere, informare si de ingrijiri la domiciliu in mediul rural, pentru un 
numar total de 250 persoane varstnice in dificultate din zona Tanasoaia. 

 
� Impreuna cu Asociatia Primariilor Vrancea, a implementat proiectul 

“Dezvoltarea Biroului Zonal de Asistenta Sociala”. 
  

� DGASPC Vrancea a fost beneficiar al proiectului „Tehnici de lucru prin arte 
combinate pentru persoane cu handicap” al Fundatiei de Sprijin Comunitar 
Bacau. 

 
� A implementat proiectul „Complex Multifunctional de servicii comunitare 

pentru persoane varstnice”, furnizand in regim propriu servicii de ingrijire la 
domiciliu, servicii de asistenta socio-medicala, servicii de recuperare, servicii de 
asistenta sociala, servicii de masa la domiciu (“masa pe roti”)  

 
� In colaborare cu Asociatia „Promotorii dezvoltarii locale” a furnizat servicii de 

consiliere, informare si de ingrijiri la domiciliu in mediul rural pentru 250 
persoane varstnice in dificultate din zona Tanasoaia; 

 
� DGASPC a continuat implementarea proiectului DIFD „Echipa mobila de 

evaluare a persoanelor cu handicap” din resurse proprii. Astfel, de la 1 
ianuarie 2005, acesta a fost inclus in organigrama DGASPC – Directia pentru 
Protectia Persoanelor Adulte, Compartmentul mobil de evaluare socio-medicala 
a persoanelor cu handicap, continuandu-si activitatea de evaluare la domiciliu a 
persoanelor cu handicap greu greu deplasabile, in vederea asigurarii drepturilor 
lor legale.  

 
�  Proiectul „Casa Austria pentru oameni”, implementat de DPPA cu sustinerea 

financiara a Ambasadei Austriei in Romania, pentru construirea a 44 de locuinte 
in localitatile Odobesti si Suraia ca urmare a inundatiilor din vara anului 2005, 
prioritate au avand persoanele cu handicap (12 persoane cu handicap beneficiind 
de locuinte.  

 
� Proiectul “Initiativa locala pentru ocuparea fortei de munca in regim protejat” 

este de asemenea implementat de DPPA cu sustinerea financiara a Ambasadei 
Austriei in Romania. Proiectul vizeaza documentarea privind noi metode si 
modele de bune practici a 10 specialisti din judetul Vrancea, prin participarea la 
semninarii si activitatile unor ateliere protejate din Austria si  implementarea 
pilot, la nivel judetean a modelelor europene insusite, prin infiintarea unui 
atelier protejat in localitatea Odobesti. 

 
� DGASPC a castigat proiectul cu finantare PHARE „Restructurarea 

C.I.T.O.I.A. Odobesti”, care vizeaza restructurarea institutiei rezidentiale de 
mare capacitate CITOIA Odobesti, prin reducerea numarului de rezidenti cu 45 



persoane cu handicap si mutarea acestora în doua servicii alternative nou create:
  

� „Locuinte minim protejate – Primul pas spre casa mea” , prin care vor 
vor fi achizitionate un numar de 5 apartamente în care vor fi mutate 
persoanele cu handicap care lucreaza/ vor fi angajate în munca în oralul 
Odobesti. Proiectul se desfasoara în parteneriat cu Consiliul Local 
Odobesti.  

 
�  „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica – Jaristea”, 

propune înfiintarea unui serviciu de tip rezidential nou, în acord cu 
standardele minime de calitate, pentru un numar de 25 persoane cu 
handicap neuropsihic, cu abilitate medie  institutionalizate în 
C.I.T.O.I.A. Odobesti. Proiectul se desfasoara în parteneriat cu Asociatia 
Promotorilor Dezvoltarii Locale Vrancea.  

 

 

Situatie comparativa pe ani a numarului de copii in protectie: 

 
Masuri de protectie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

CP + scoli speciale (CRR)     
Total      1097 698 602 565 551 460 

Centre plasament clasice      
Total  

583 91 41 23 19 0 

C.P.Odobesti 170 50 - - - - 
C.P.Dumitresti 129 41 41 23 19 - 
C.P. Panciu 111 - - - - - 
C.P. Alina 89 - - - - - 
C.P. Focsani 84     - 

Scoli speciale  
(C.R..R..)            Total 

514 607 561 542 532 460 

CRRCSD Elena Doamna 272 255 241 242 241 224 
CRRCSD Maicanesti 143 152 145 124 119 86 
CRRCSD Mihalceni 82 88 82 71 70 62 
CRRNPM Cotesti 17 41 44 48 43 26 
CRR Focsani - 71 0 - - - 
Compartiment de Recuperare 
si Reabilitare N.M.S. Focsani - - 25 25 25 26 

Compartiment de Recuperare 
si Reabilitare Maicanesti 

- - 12 17 17 19 

Centrul de Tip Familial 
« Sfanta Maria » Golesti 
(HIV/SIDA) 

- 
- 12 15 17 17 

Centre de primire urgenta *             
Total 

192 189 345 301 126 192 

Copii  in 
centre de 
plasament 

Centrul de primire urgenta a 
copilului sugar  - 0 54 31 25 0 



Birou Consiliere Interventie si 
Adapost Temporar - - - - - 12 

Centrul de primire urgenta a 
copilului din strada  si (983)  - - 161 130 

(del.+ 
str.) 

101 
180 

 

Centrul de primire urgenta a 
copilului delincvent  

192   
(del.+ 
str.) 

189   
(del.+ 
str.) 

130 140 ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 

 

Copii in sistem familial 
 

Module tip 
familial  

(in vechile centre + 
apartamente + Centre de tip 

familial Dumbraveni, 
Paunesti) 

60 221 286 242 234 207 

Centre de zi 
Centrul Educational de zi 

Focsani - 16 30 41 40 - 

Centre 
Maternale 

Complex de Servicii 
Comunitare de interes 

judetean Focsani si CM 
Panciu si Dumitresti 

- 8 8 11 16 11 

Copii si 
tineri in 
regim de 
asistat 

In sistem familial - 100 122 89 89 - 

Numar asistenti maternali 123 163 204 208 220 256 Asistenti 
maternali Copii plasati/incredintati 155 209 263 276 291 344 

Cu plata 124 40 18 7 1  Plasamente/I
ncredintari 
in familii 

Fara plata 39 32 24 4 2 152 
Incredintari 
in vederea 
adoptiei 

 
28 26 48 49 7 18 

Nationale  44 34 27 33 12 16 
Adoptii  

Internationale  104 58 9 3 2 2 
Reintegrari  
in familie 
(din C.P.U.) 

 
110 165 268 166 85 180 

Preventii 
institutionali
zare 
(ajutoare 
materiale) 

 

271 664 74 146 

69 
familii 
cu 167 
copii 

- 

Copii 
ocrotiti de 
Organisme 
Private 
Autorizate 

 

20 53 52 54 54 165 

Total Total Total Total 

general general general general 

copii in copii in copii in copii in 

protectieprotectieprotectieprotectie    

 2.134 2.332 1.878 1.780 1.592 1.384 

* Copiii au regim de ocrotire tranzitorie, din acest motiv nu au fost inclusi in totalul  copiilor din 
centrele de plasament 


