
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI VRANCEA
Str. 8 Martie nr.1,                       Tel:  0237-230789
Focşani, Vrancea, cod 620150,        Fax: 0237/230788

www.asistentasocialavn.ro                            e-mail: dgaspcvn@yahoo.com

Nr. ________ din ___01.2022

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI
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Directia Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Vrancea este instituție publică de
interes județean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judetean Vrancea și înființată
prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 115 / 23.12.2004, ca principal furnizor public de servicii
sociale specializate la nivel judeţean, având in prezent următoarea structură organizatorică:
- Direcția Protecția Copilului,  pentru coordonarea activității  serviciilor  publice de asistență socială a

copilului și familiei;
- Direcția  Protecția  Persoanelor  cu  Dizabilități  și  Alte  Persoane  Vulnerabile,  pentru  coordonarea

activității serviciilor publice de asistență socială a persoanelor adulte cu dizabilități;
- Directia Juridică, Contencios și Relații cu Publicul;
- Direcția Economică și Resurse Umane;
- Birou Adopții;
- Compartiment audit.

Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea este de a asigura,
la  nivelul  judetului  Vrancea,  aplicarea  politicilor  sociale  in  domeniul  protectiei  copilului,  familiei,
persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in
nevoie sociala, cu rol in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea a fost organizată
pe structuri  diverse,  în  funcţie  de specificul  activităţilor  derulate  şi  de  nevoile  particulare  ale  fiecărei
categorii de beneficiari, pentru a răspunde nevoilor sociale și speciale, individuale, familiale sau de grup,
în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  în  domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor  copiilor  şi
persoanelor adulte cu handicap sau aflate în dificultate, cu respectarea standardelelor minime obligatorii
implementate în baza actelor normative. 

D.G.A.S.P.C.  Vrancea oferă servicii  sociale  cu sau fără  găzduire,  în comunitate,  la  domiciliul
beneficiarului, la asistent maternal profesionist, în unităti de tip rezidențial, în centre de zi, de recuperare,
în centre de îngrijire și asistență, atelier protejat.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea oferă, în vederea depăşirii
situaţiilor  de  dificultate,  prevenirii  şi  combaterii  riscului  de  excluziune socială,  promovării  incluziunii
sociale  şi  creşterii  calităţii  vieţii  servicii/activităţi  principale  diferenţiat,  în  conformitate  cu  atribuţiile
prevăzute de lege și în funcţie de standardele minime de calitate, următoarelor categorii de beneficiari:
copii abuzati, neglijati, exploatați sau supuși oricăror altor forme de abuz, copii în risc de abandon, copii
separați temporar sau definitiv de familie, copii în risc de separare de familie, adulți și copii cu dizabilități,
persoane defavorizate, marginalizate, discriminate, persoanelor vârstnice, victimelor violenței domestice,
agresori, persoane singure și familii aflate în dificultate.

Direcția  Generală  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului  Vrancea,  în  conformitate  cu
prevederile legale în domeniu în vigoare, și-a propus, prin activitățile desfășurate:
- respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile;
- prevenirea şi combaterea oricărei forme de violenţă;
- incurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;
- imbunătătirea accesului copiilor la servicii de calitate;
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- promovarea accesibilitatii în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu
dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

- asigurarea participării depline a persoanelor cu dizăbilități în toate domeniile vieții;
- eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilăți;
- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât

în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de
sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii;

- promovarea educației și formarea profesională favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării
de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități;

- promovarea  protecției  dreptului  persoanelor  cu  dizabilități  la  condițiile  de  trai  decente  pentru
îmbunătățirea continuă a calității vieții lor;

- asigurarea  accesului  echitabil  al  persoanelor  cu  dizabilități  la  servicii  și  facilitarea  accesului  la
sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil și cât mai
aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc;

- fundamentarea politicilor pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor și datelor statistice și
de cercetare colectate din toate domeniile de activitate. 

Prezentul  raport  este  o  sinteză a  informațiilor  primite  din  partea
serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor subordonate D.G.A.S.P.C. Vrancea, activitatea detaliată
fiind prezentată în rapoartele fiecărui serviciu în parte.

PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Misiunea  Direcției  Protecția  Copilului  este  aceea  de  a  mobiliza  resursele,  de  a  responsabiliza
factorii  relevanți  și  a  dezvolta  parteneriatul  interinstituțional  la  nivel  județean,  în  vederea promovării,
protecției și respectării drepturilor copilului în județul Vrancea.

Beneficiari direcți:
- Copiii aflați in propria familie, în situații de vulnerabilitate;
- Copiii care beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale;
- Copiii cu dizabilități; 
- Copiii aflați în risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare; 
- Copiii separați de familie, cu părinți plecati la muncă in străinătate; 
- Copiii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal;
- Copiii victime ale oricăror forme de abuz, violență, exploatare, trafic, migrație.
Beneficiari indirecți:
- Părinții,  familiile  și  comunitățile  în  care  trăiesc  copiii,  cu  responsabilizarea  lor  in  creșterea,

educarea și îngrijirea copiilor.

Indicatori:
In anul 2021 au fost furnizate de catre specialistii Direcției Protecția Copilului, servicii sociale pentru

3712 de copii si tineri, exclusiv beneficiari direcți .

 În cursul anului 2021, la Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență au fost primite 872 de sesizări și
autosesizări, cu 88 de sesizări mai multe ca anul 2020 (din care 187 de apeluri la Telefonul Copilului –
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983, cu 55 mai multe ca anul trecut), care vizat un total de 1366 de copii, pentru care s-a intervenit în
regim de urgență - cu 223 de copii mai  mulți  decât  in anul  precedent;  Pentru aceste sesizări s-au
asigurat servicii de deplasare în regim de urgență și intervenție promptă în teren, servicii de consiliere,
suport, sprijin psihologic și asistențial, servicii de îngrijire, supraveghere, educare, sprijin în audieri în
diferite cauze de cercetare, sprijin necesar și informare privind schimbările ce au loc in viața copiilor,
tinându-se cont de opinia acestora, în raport cu vârsta și capacitatea de înțelegere; pentru 81% (adică
1100 de copii) din totalul de 1366, au beneficiat de servicii de prevenire a separării de familie; pentru
90% din acești 1100 de copii, specialiștii Echipei Mobile, în colaborare cu reprezentantii autoritatilor
locale, au acordat servicii sociale primare și de specialitate, realizându-se prevenirea separării lor de
familie; iar 26 de copii si 15 mame (majore si minore) și o minoră gravidă au primit servicii primare și
de specialitate în cadrul Centrului Maternal;

 Pentru aproape 7,3 % din numărul de copii pentru care s-a intervenit în regim de urgență, respectiv
pentru 100 de copii, care au fost supuși abuzului, neglijării (95 de cazuri) sau au fost părăsiți în unități
sanitare (5 cazuri), au fost asigurate servicii specializate și s-a dispus o măsură de protecție specială,
fiind plasați, fie la asistenți maternali profesioniști, în Centrul de Primire în Regim de Urgență sau
găzduiți în Centrul Maternal sau în servicii de ocrotire tip rezidențial, fie plasați în regim de urgență la
persoane/familii. Pentru 21 % din numărul de copii pentru care au fost instituite măsuri de protecție
specială în regim de urgență, specialistii SIRU au reușit reintegrarea;

 Au  fost  efectuate  demersuri  în  colaborare  cu  Serviciul  de  Telecomunicații  Speciale  Vrancea,  în
vederea  operaționalizării  numărului  unic  119,  destinat  sesizărilor  cazurilor  de  abuz,  neglijare,
exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului, urmând ca acesta sa devină operațional in
prima parte a lunii ianuarie 2022;

 Pe lângă cei 999 de copii / tineri care erau ocrotiti de asistenti  maternali sau plasati la persoane /
familii/rude, aflati in evidențe in sistemul de ocrotire, la jumătatea lunii decembrie a anului 2021, au
fost admiși in servicii, in cursul anului 2021, 93 de copii / tineri, pentru care au fost acordate servicii
specializate de protectie specială, respectiv de plasament la asistenți maternali profesioniști, plasament
in familia extinsă/substitut.  De observat ca numărul de admiteri  a rămas constant în anul 2021, in
comparație cu anul 2020. Prin urmare, specialiștii serviciului de tip familiale au acordat activități /
servicii  de  monitorizare,  evaluare,  consiliere  asistențială,  psihologică,  juridică,
îndrumare/acompaniere, suport specializat, pentru un total de 1092 de copii / tineri;

 Din totalul de 1092 de beneficiari ai serviciilor sociale specializate de tip familial, până la jumătatea
lunii decembrie 2021, au fost îngrijiți de cei 470 de asistenți maternali activi (din totalul de 493 de
AMP), respectiv în procent de aproape 77 % copii si tineri, iar restul de beneficiari, in procent de
aprox. 23 % au fost plasati si îngrijiți la familia extinsă / substitut; Pentru primirea in regim de urgență
a copiilor cu vârsta cuprinsa intre 0-3 ani, sunt formați si specializați 23 de asistenți maternali; In urma
evaluarilor  /  reevaluarilor,  specialiștii  au  reușit  reintegrarea,  integrarea  socio-profesională,
încredințarea in vederea adopției si adopția pentru 24 de copii / tineri care se aflau in grija asistentilor
maternali  si  la  familii  extinse  /  substitut;  La jumătatea  lunii  decembrie  2021 erau ocrotiți  935 de
beneficiari, copii si tineri, la asistenți maternali profesioniști si in plasament familii / persoane.

 Au fost evaluate si monitorizate situatiile beneficiarilor unei masuri de protectie speciala, respectiv
pentru copiii / tinerii plasati la asistenti maternali, plasati in familia extinsa / substitut, dar si activitatea
asistenților  maternali,  fiind  întocmite  in  acest  sens  aprox.  17438  de  rapoarte  de  monitorizare,
consiliere,  vizite,  intrevederi,  potriviri,  evaluari,  reevaluari,  PIS-uri,  PIS-uri  si  alte  documente  de
specialitate etc.;

 În cadrul apelului de proiecte lansat de POCU, în baza Ghidului Solicitantului “Reducerea numărul de
copii  şi  tineri  plasaţi  în  instituţii,  prin  consolidarea  reţelei  de  asistenţi  maternali”  si  in  baza
Contractului  de  finanţare  pentru  Proiectul  “TEAM-UP:  Progres  în  calitatea  îngrijirii  alternative  a
copiilor”, cod 127169, depus de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie, în parteneriat cu cele 47 de D.G.A.S.P.C.-uri de la nivel naţional, în cadrul apelului non-
competitiv sus menţionat, până la finalul anului 2023, actuala reţea de asistenţă maternală din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vrancea va fi extinsă eşalonat cu un număr de 220 AMP. Din aceștia, in anul 2021 au
fost angajați încă 43 de asistenți maternali din totalul de 50 prevăzut;
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Numarul de beneficiari de servicii sociale specializate in cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protectie de Tip Familial
la jumatatea lunii decembrie a anilor 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021

Serviciul
Management de

Caz pentru
Protecție de Tip

Familial 

15 Decembrie 2016 15 Decembrie 2017 15 Decembrie 2018 15 Decembrie 2019 15 Decembrie 2020 15 decembrie 2021

Nr.
AMP
activi

Nr.
beneficiari
existenți

Nr. AMP
activi

Nr.
beneficiari
existenți

Nr.
AMP
activi

Nr.
beneficiari
existenți

Nr.
AMP
activi

Nr.
beneficiari
existenți

Nr.
AMP
activi

Nr.
beneficiari
existenți

Nr.
AMP
activi

Nr.
beneficiari
existenti

Asistență
Maternală

375 693 400 791 401 776 429 781 456 761
470 719

Plasament
persoană /

familie / rude
268 272 261 254 238

216

Total 961 1063 1037 1035 999 935
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 In cadrul serviciilor specializate de protectie de tip rezidential s-a continuat oferirea de asistenta si
suport  pentru asigurarea nevoilor  de  baza  ale  persoanei,  servicii  de  ingrijire  personala,  accesul  la
servicii medicale, educatie, de recuperare si reabilitare, de integrare socio-profesionala, pentru un total
de 177 de beneficiari. La cei 124 de beneficiari existenți la sfârșitul anului 2020, s-au adaugat in anul
2021, inca 53 de copii si tineri; cei 177 de beneficiari au fost gazduiti, ingrijiti, educati, pregatiti in
vederea reintegrarii / integrarii familiale si  integrarii socio-profesionale in cadrul structurilor de tip
rezidential. Din totalul de 177 de beneficiari ai serviciilor de protectie de tip rezidential, profesionistii
au reusit reintegrari, integrări socio-profesionale pentru aproape 24 % din beneficiari; 

 Un procent de 22% din totalul beneficiarilor serviciilor de tip rezidențial in decursul anului 2021 sunt
cu dizabilități (respectiv 39 de beneficiari), cu un procent mai mult ca anul anterior.
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Situatia beneficiarilor serviciilor sociale specializate din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protectia de Tip Rezidențial, 
la sfârșitul anilor 2016 , 2017, 2018 și 2019, 2020 si 2021

Număr beneficiari ai serviciilor sociale specializate in cadrul Serviciului Management de Caz pentru
Protecția de tip Rezidențial

Nr benef. la
15 dec. 2016

Nr benef. la
15 dec. 2017

Nr benef. la
15 dec. 2018

Nr benef. la
15 dec. 2019

Nr benef. la
15 dec. 2020

Nr benef. la
15 dec. 2021

Modul Familial Dumbrăveni (o casa) 25 22 11 11 11 10

Modul Familial Panciu (1 apartament) 27 24 21 19 7 8

Module Familiale Odobești (7 apartamente) 40 41 35 33 30 31

Module Familiale Mărășești (7 apartamente) 25 23 19 21 16 24

Centrul de Asistenta si Sprijin Focsani (3 ap +o casa) 43 35 35 28 28 23

Module Familiale pentru Copii cu Dizabilitati Focsani (2 case) 26 28 20 21 20 16

Modul Familial pentru Copii cu Nevoi Medicale Speciale Focsani 21 14 13 12 12 12

Total 207 187 154 145 124 124

Situatie comparativa a beneficiarilor serviciilor sociale specializate din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protectia de Tip Rezidențial, 
la sfârșitul anilor 2016 - 2021
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Situatie comparativa a ponderii copiilor/tinerilor cu masura de protectie specială in cadrul serviciilor de tip rezidențial cu și fără dizabilități
2017-2021
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 In cele doua servicii sociale de prevenire a separării copilului cu dizabilități de familie, s-au acordat in
anul 2021 servicii de prevenire a separarii de familie, a abandonului scolar si de recuperare/reabilitare,
consiliere familiala pentru combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, pentru un număr de 273 de
copii si tineri cu deficiențe din comunitate dar si din sistemul de protecție al copilului; prin urmare,
serviciile acestor centre si-au dovedit eficienta si necesitatea in comunitate, De menționat ca, deși la
sfârșitul anului 2021 sunt mai putini beneficiari, in comparație cu numărul de la sfârșitul anului 2020,
numărul  total al beneficiarilor pe tot anul 2021 este in creștere față de anul precedent (cifra este in
creștere fata de anul trecut cu 56 de beneficiari); 

Servicii sociale de prevenire a separarii copilului cu dizabilități, la sfârșitul anilor 2016 - 2021

Servicii sociale de prevenire a separării
copilului cu dizabilități

Nr
beneficiari 
existenti in
decembrie

2016

Nr
beneficiari 
existenti la
decembrie

2017

Nr
beneficiari 
existenti la
inceputul

lunii
decembrie

2018

Nr
beneficiari 
existenți la
jumătatea

lunii
decembrie

2019

Nr
beneficiari 
existenți la
jumătatea

lunii
decembrie

2020

Nr
beneficiari 
existenți la
jumătatea

lunii
decembrie

2021

Centrul de Zi de Recuperare si si Reabilitare 
Copii cu Dizabilități

92 122 134 129 95 84

Centrul de Terapii Recuperatorii pentru 
Copii cu Tulburări de Dezvoltare

26 41 41 51 56 48

Total 118 * 163 * 175 * 180 * 151 * 132*

*Copii cu si fara masura de protectie speciala (din comunitate)

Numarul beneficiarilor centrelor de zi dupa provenienta lor, la 
sfarsitul anului 2020

Din comunitate 
72%

Din sistemul de 
protectie speciala

28%

 

8



 Serviciile  sociale  din  cadrul  Directiei  Protectia  Copilului  au  respectat  intocmai  restrictiile  si
recomandările impuse de starea de alerta, respectiv pesonalul serviciilor de tip rezidential a stat in
izolare  la  locul  de  munca/izolare  la  domiciliu,  a  fost  restrictionat  accesul  tuturor  vizitatorilor  la
module,  s-au  respectat  conditiile  de  igiena  strict,  personalul  a  purtat  constant  echipamentul,
beneficiarii  nu  au  mai  iesit  din  centre  cu  angajament  in  familie  decat  in  conditii  speciale,  iar  la
intoarcere au fost testati pentru Covid.

 Au fost identificați copii cu dificultati de invatare si adaptare socio-scolara, care necesita incadrarea
intr-un grad de handicap si îndrumare si orientare școlara si profesionala si au fost oferite servicii de
evaluare/reevaluare complexa privind conditiile de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap,
s-au elaborat planuri de recuperare si interventii pentru pentru un numar de 804 de tineri si copii cu
dizabilități, din care 26 % au fost cazuri noi (210). Din totalul de 804 de copii încadrați într-un grad de
handicap, aprox. 86 % din copii se afla in familia naturala / largita, restul de aprox. 14% fiind ocrotiți
in sistemul de protectie a copilului. Dupa gradul de încadrare, 49% sunt copii cu grad grav (466 de
copii, din care 89% necesita asistent personal), 24% sunt copii cu grad accentuat (232), 25% sunt copii
cu grad mediu (238), 1 copil este neincadrabil.

Grav 
49,57% 

Accentuat 
24,68% 

Mediu  
25,32% 

Uşor 
0,32% 

Neîncadrabil  
0,11% 

Numar de copii incadrati in grad de handicap  
la jumatatea lunii decembrie 2020 

     

 După tipul de handicap:

Tip de handicap
in dec. 2021

Nr. copii 
In dec. 2021

din care:

psihic 287 Cu autism: 191
mental 148
somatic 160
fizic 24
auditiv 23
vizual 41
HIV/SIDA 0
boli rare 28 Cu Sindrom Down: 12
asociat 93

Total 804

psihic  (din care autism 
178); 

36,17% 

mental 
16,70% 

 somatic 
18,40% 

 fizic 
2,87% 

auditiv  
3,94% 

vizual 
3,94% 

HIV/SIDA 
0,21% 

 boli rare  
(din care Down 13); 

6% 

asociat 
13,30% 

Repartitia copiilor incadrati in grad de handicap, dupa tipul de handicap,  
la jumatatea lunii decembrie 2020  

 
    

 Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului a verificat legalitatea a 981 de dosare, care au fost
prezentate in fata Comisiei pentru Protectia Copilului cu propuneri de incadrare in grad de handicap,
de  instituire  /  încetare  a  masurilor  de  protecție  speciala,  atestare/reatestare  asistenți  maternali
profesioniști; au fost redactate 82 de procese verbale de sedinta impreuna cu ordinea de zi, 153 de
hotarari  ale Comisiei  pentru Protectia Copilului  de instituire/mentinere/incetare măsura a protecției
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speciale  si  807  de  hotărâri  de  încadrare  in  grad  de  handicap;  au  fost  înregistrate  174  de
atestări/reatestări ale asistenților maternali profesionisti in Registrul de evidenta a atestatelor; au fost
comunicate 965 de hotărâri emise de Comisie de instituire, mentinere sau incetare masura de protectie
speciala, incadrare in grad de handicap.

Adopții
 Biroul Adopţii promovează adopţia naţională, ca alternativă de ocrotire pentru copilul lipsit de ocrotire

părintească și desfășoară activități de identificare a celor mai potrivite persoane/familii adoptatoare,
pentru un număr cât mai mare de copii adoptabili si isi propune sa asigure si sa garanteze oferirea unor
servicii de calitate copiilor a caror plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna, dar
si parintilor  firesti ai acestor copii, precum si persoanelor / familiilor care doresc sa adopte sau care au
adoptat, astfel:
La jumătatea lunii decembrie 2021, Biroul Adopţii avea in evidență un număr de 135 de copii evaluați
ca eligibili pentru adopție (cu 66 mai mulți fata de cați erau la jumătatea lunii decembrie a anului
trecut) si 71 de familii/persoane atestate ca apte să adopte, iar 37 de copii in perioada de monitorizare
post-adopție si 13 in proces de potrivire cu persoane / familii adoptatoare.

 Specialistii au efectuat demersuri pentru deschiderea procedurii adoptiei interne pentru un număr de
118 de copii, beneficiari ai serviciilor de protectie speciala, a caror plan individualizat de protectie a
avut ca finalitate adoptia; Au fost generate 1524 de liste din Registrul National al Adoptiilor; au fost
efectuate  96  de  potriviri  inițiale  si  57  de  potriviri  practice  dintre  un  copil  si  persoane  /  familii
adoptatoare. Au fost efectuate demersuri pentru încredinţarea în vederea adopţiei pentru un număr de
24 de copii; specialiștii au urmarit evolutia a 189 de copii pe perioada încredințării in vederea adopției;
pentru 31 copii s-a încuviințat adopţia de către persoane/familii adoptatoare. Au fost monitorizate 114
de cazuri post-adopție interna si s-au întocmit 19 rapoarte de închidere de caz la sfarsitul perioadei de
monitorizare. Pe perioada stării de alerta, o parte din activitățile au fost diminuate, pentru asigurarea
sănătăţii  şi  siguranţei  beneficiarilor  şi  a  personalului,  in  vederea  limitarii  riscului  de  infectare  şi
răspândire a virusului SARS-CoV-2 ori au fost reluate gradual, cu respectarea restricțiilor, măsurilor şi
recomandărilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei. 

Situație comparativa
La 15

decembrie 
2017

La 15 
decembrie 

2018

La 15
decembrie 

2019

La 15
decembrie 

2020

La 15
decembrie 

2021
Copii eligibili pentru a fi adoptați 45 49 60 69 135
Familii / persoane atestate 59 46 60 72 71
Deschideri de procedura adopție 32 52 35 60 118
Încredințări in vederea adopției 16 22 17 16 32
Potriviri teoretice 90 148 114 60 96
Potriviri practice 33 102 51 39 57
Încuviințări adopție 18 23 23 15 37
Monitorizare cazuri post adopție 133 118 160 175 114
Închideri de caz la sfarsitul perioadei de 
monitorizare

21 15 160 22 19
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PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Misiunea Directiei pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati si Alte Persoane Vulnerabile este
aceea de a avea ca rezultat existența unui sistem de servicii sociale la nivelul județului, capabil să asigure
dezvoltarea  capacităţilor  indivizilor  şi/sau  comunităţilor  pentru  soluţionarea  propriilor  nevoi  sociale,
precum şi creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Beneficiari directi si indirecti: 
o Persoane adulte cu dizabilități instituționalizate;
o Persoane adulte cu dizabilitați neinstituționalizate;
o Persoane vârstnice;
o Familiile ale acestora;
o Comunitatea;
o Autorități locale, ONG-uri;
o Asociații ale persoanelor cu dizabilități.

Indicatori:
Numărul  persoanelor încadrate în grad de handicap este în permanentă creștere la nivel  local.

Serviciile comunitare oferite  acestor persoane sunt  mult  sub nevoia reală,  înregistrându-se  discrepanțe
majore între mediul rural și urban, din perspectiva accesului la servicii medicale, de asistență socială și de
recuperare specifice.

Odată cu apariţia pndemiei cu noul Coronavirus, activitatea s-a concentrat pe prevenirea infecției
cu COVID a beficiarilor cât și a personalului din cele 18 structuri (centre rezidențiale / locuințe protejate).
 Structurile  de  tip  rezidențial  ale  Direcției  Protecția  Persoanelor  cu  Dizabilități  și  Alte  Persoane

Vulnerabile, 18 la număr (din care 5 locuințe minim si maxim protejate, un centru de servicii de tip
ambulatoriu și două centre destinate persoanelor vârstnice) au ca misiune dezvoltarea abilităților de
viață independentă/autonomă prin recuperare și reabilitare, oferind persoanelor adulte cu dizabilități
servicii  de  sprijin  pentru  asigurarea  hranei,  echipamentului,  igienei  personale,  asistență  medicală,
recuperare și  reabilitare neuropsihiatrică,  servicii  de îngrijire.  În aceste centre au fost  ocrotite 523
persoane adulte in perioada raportata, dupa cum urmează: pe lângă cei 469 beneficiari  existenți  la
sfârșitul  anului  trecut,  au fost  admise 54 de persoane in  anul  2021 (cifra  in  scădere  fata  de anul
anterior).  In aceasta cifra sunt incluși beneficiarii  Locuinței  Protejate destinata victimelor violentei
domestice, care, (devenita operaționala din martie 2020), fiind găzduite aici in anul 2021 un număr de
12 persoane adulte. 

11



 La sfârșitul anului 2021 beneficiau de servicii de tip rezidențial pentru adulți  un număr de 450 de
beneficiari, din care 63 de persoane vârstnice, in cele două centre destinate persoanelor vârstnice. Din
cei  450  de  beneficiari  adulți,  92  % (416  de  rezidenti)  sunt  cu  dizabilități,  în  centre  rezidentiale
destinate persoanelor cu dizabilități. De menționat că serviciile Centrului de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, care are o capacitate de 10 beneficiari/ciclu, in perioada stării de
alerta activitatea a fost sistata (din luna martie 2020), potrivit reglementărilor în vigoare pentru care
există un plan de redeschidere a acestuia. Din totalul de 523 de persoane adulte, pentru aprox. 10 % s-
au reușit integrări în familie / integrări socio-profesionale / sistări ale serviciilor persoanelor ocrotite în
centrele rezidențiale;

 În  cadrul  celor  doua  centre  destinate  persoanelor  varstnice,  respectiv  Căminul  pentru  Persoane
Vârstnice „O nouă șansă” Mărășești (preluat in luna martie 2018, din administrarea Consiliului Local
Mărășești) si Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Odobesti, au beneficiat de servicii, până la
sfârsitul perioadei raportate, un total de 65 de persoane vârstnice, fiindu-le asigurate nevoile de bază
(hrană,  medicamente,  echipament  cazarmanent,  materiale  igienico-sanitare).  Din  totalul  de  63  de
persoane vârstnice existente la sfarsitul anului 2021, 66% erau cu dizabilitati.

 In totalul de 523 de beneficiari adulți sunt incluși cei 31 de beneficiari pe parcursul anului 2021 ai
Centrului Social cu Destinație Multifuncțională „Sf. Teodor” Focșani ( pe langa cei 17 beneficiari
existenți la sfarsitul anului 2020, au fost admiși in anul 2021, încă 14 tineri). Toți cei 31 de tineri, care
provin din sistemul de protecţie a copilului, au beneficiat aici de servicii de găzduire, educare pentru
îmbunătățirea  abilitaților  de  trai  independent,  de  orientare  vocaționala,  consiliere  si  pregătire  in
vederea integrării / reintegrării socio-profesionale De menționat in aceasta cifra nu sunt reflectați si
beneficiarii  indirecți,  familia  naturala/familia  extinsa.  Din acestia,  echipa multidisciplinara  a reușit
integrarea socio-profesionala pentru 64 % din acești tineri defavorizati sau aflati in dificultate.

Centrul Social cu Destinatie Multifuncțională „Sf. Teodor”

 S-au efectuat evaluari  /  reevaluări pentru un total  de 523 de beneficiari  adulți  ai  serviciilor de tip
rezidential si s-au reusit integrari in familie / integrari socio-profesionale / sistari ale serviciilor pentru
un numar de 53 de beneficiari, insemnand 10 % din totalul persoanelor ocrotite in centrele rezidentiale;

Activitati pentru combaterea infectiei cu COVID -19:
- intocmirea  unui  plan  de  măsuri  pentru  fiecare  structura,  pastrându-se  specificitatea,  in  funcție  de

caracteristicile și nevoile beneficiarilor;
- s-a  asigurat  triajul  epidemiologic,  constând  în  controlul  temperaturii  personalului  propriu  și

vizitatorilor la punctele de control / acces / incinte. 
- dotarea  cu  echipament  de  protecție  și  materiale  dezinfectante,  purtarea  obligatorie  a  măștilor  și  a

mănușilor și a altui echipament de protecție, după caz, de către personalul de serviciu cu respectarea
regulilor de schimbare al acestuia; 

- a fost instruit personalul care își desfășoară activitatea în centre și au fost informati beneficiarii despre
noile reguli de igienă și control pentru combaterea infectiei cu COVID -19, cum să se respecte regulile
de igienă, asigurarea curățeniei și  igienei spațiilor (dormitoare, spații  comune, oficii,  săli  de mese,
grupuri sanitare, etc.), a obiectelor de mobilier, mânerele ușilor etc.

- s-au luat masuri de continuitate a activității în centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu
dizabilități pe durata stării de alertă, stabilindu-se un grafic de lucru, astfel încât funcționarea acestor
structuri să se realizeze în condiții optime;
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- activitatile cu beneficiarii au fost organizate astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp
pentru fiecare beneficiar/salariat și o distanță minimă de 2 metri intre acestia; 

- in cazul beneficiarilor infectati, s-au luat măsurile potrivit recomandărilor DSP Vrancea, iar in cazul
celor care au prezentat simptomatologie asemănătoare infecției Covid -19, s-a contactat în regim de
urgență medicul de familie / s-a sunat la Numarul de Urgenta 112;

- fiecare angajat  a completat  zilnic declarație pe propria răspundere cu privire la intrarea sau nu în
contact  direct  cu  persoanele  cu  noul  Coronavirus  (COVID-19),  precum  și  cu  privire  la
prezența/absența simptomelor specifice infecției atât pentru ele și pentru membrii familiilor cu care
locuiesc, inclusiv istoricul călătoriilor acestora, în scopul prevenirii infectării beneficiarului.

 Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilități rezidente: Serviciul Management de caz Adulți
si-a continuat indeplinirea misiunii de furnizare de servicii sociale specializate, in functie de nevoile
beneficiarilor si la standarde specifice de calitate, s-a continuat implementarea / desfasurarea de actiuni
ce  tin  de  implementarea  celor  7  proiecte  cu  finanțare  nerambursabilă,  care  au  ca  scop
dezinstitutionalizarea  persoanelor  adulte  cu  dizabilitati  rezidente  in  prezent,  prin  infiintarea  a  19
locuinte protejate cu o capacitate totala de 184 de locuri si a 6 centre de zi, cu o capacitate totala de
180 de locuri, destinate persoanelor cu dizabilitati din comunitate, pentru prevenirea institutionalizarii
acestora, dupa cum urmeaza: 

1. POR/166/8/3/  ”Cresterea  gradului  de  acoperire  cu  servicii  sociale  -  grup  vulnerabil  persoane  cu
dizabilități” – ID 122 349. Titlul proiectului: ”Infrastrucura socială comunitară pentru persoane adulte
cu dizabilități în comuna Dumbrăveni, jud. Vrancea”. Stadiul proiectului: in implementare.

2. POR/166/8/3/  ”Cresterea  gradului  de  acoperire  cu  servicii  sociale-grup  vulnerabil  persoane  cu
dizabilități” – ID 122449. Titlul proiectului: ”Infrastrucura socială comunitară pentru persoane adulte
cu dizabilități în orașul Panciu, jud. Vrancea”. Stadiul proiectului: in implementare.

3. POR/166/8/3/  ”Cresterea  gradului  de  acoperire  cu  servicii  sociale-grup  vulnerabil  persoane  cu
dizabilități”– ID 122 385. Titlul proiectului: ”Infrastrucura socială comunitară pentru persoane adulte
cu dizabilități în orașul Odobești, jud. Vrancea”. Stadiul proiectului: in implementare.

4. Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre
de  criza  si  locuinte  protejate  în  vederea  dezinstituționalizării  persoanelor  cu  dizabilitati  aflate  in
institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitați din comunitate”
în comuna Măicănești jud. Vrancea -VN 08. Titlul proiectului: ”Înființare patru locuințe protejate și un
centru de zi în comuna Măicănești”. Stadiul proiectului: in implementare. 

5. Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre
de  criza  si  locuinte  protejate  în  vederea  dezinstitutionalizarii  persoanelor  cu  dizabilitati  aflate  in
institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitați din comunitate”
în comuna Cîmpineanca jud. Vrancea - VN 07. Titlul proiectului: ”Înființare trei locuințe protejate și
un centru de zi în comuna Campineanca”. Stadiul proiectului: in implementare.

6. Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu
dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor
adulte  cu  dizabilități”-  Comuna  Cotești  jud.  Vrancea.  Titlul  proiectului  ”Înființare  patru  locuințe
protejate  și  un centru de zi  în  comuna Cotești”.  Stadiul  proiectului:  reziliat  contract,  ca urmare a
faptului ca in comuna Cotesti nu s-au identificat toate cele 4 locuinte in vederea achizitionarii, conform
cerintelor din ghidul proiectului;
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7. POCU:  465/4/4/128038  ”Reducerea  numărului  de  persoane  aparținând  grupurilor  vulnerabile  prin
furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor
specifice”. Titlu proiectului: „VENUS – Împreună pentru o viată în sigurantă!”. Stadiul proiectului /
etape parcurse de la începutul anului 2021:

- pregatirea  accesului  victimelor  in  locuinta  protejata  din  localitatea  Mărășești;  selecția
victimelor violentei domestice beneficiare ale grupului de suport si a cabinetului de consiliere
vocaționala; 

- incepand cu data de 04.03.2020, locuinta protejata pentru victime ale violentei domestice este
operaționala  într-un  apartament  cu  trei  camere,  functionand  provizoriu  pana  la  finalizarea
lucrarilor de reamenajare / reabilitare a spatiului identificat initial;

- la  sfârșitul  anului  2021  sunt  in  desfășurare  activitati  de  promovare  a  proiectului  si  de
identificare a victimelor violentei domestice.

 Reorganizare:  pentru  realizarea  procesului  de  reorganizare  a  centrelor  rezidențiale  publice,  toți
beneficiarii centrelor destinate persoanelor cu dizabilitați din structura Direcţiei Protecţia Persoanelor
cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile au fost evaluați (conform procedurilor specifice prevăzute
de legislația în vigoare), locațiile/încăperile unde beneficiarii sunt ocrotiți, au fost analizate și evaluate,
astfel  încât  acestea  să  corespundă  standardelor  minime  de  calitate.  În  urma  evaluărilor  precizăm
următoarele:

- Centrul  de Recuperare și  Reabilitare  Persoane cu Handicap Odobești  a  fost  reorganizat  în
centru  de  îngrijire  și  asistență,  și  va  oferi  servicii  specifice  de  îngrijire  și  asistență,
menținându-și capacitatea de 50 de locuri;

- Centrul de Îngrijire și Asistență Odobești își menține denumirea și oferta de servicii, precum și
capacitatea de 50 de locuri;

- Locuința Protejată Păunești a fost transformată în locuință maxim protejată și oferă servicii
specifice având o capacitate de 8 locuri;

- Locuința protejată „Anca” Odobești rămâne locuința minim protejată, cu aceeași capacitate de
10 locuri; Locuința protejată „Luminița” Odobești rămâne locuința minim protejată, cu aceeași
capacitate de 4 locuri; Locuința protejată „Clara” Odobești rămâne locuința minim protejată,
cu o capacitate redusă de 8 locuri;

- Centrul  de  Recuperare  și  Reabilitare  Jariștea  a  fost  transformat  în  centru  de  abilitare  și
reabilitare (CAbR), oferind servicii specifice și majorându-și capacitatea la 35 de locuri;

- Centrul  de  Recuperare  și  Reabilitare  Cotești  a  fost  transformat  în  centru  de  abilitare  și
reabilitare (CAbR), oferind servicii specifice și micșorându-și capacitatea la 30 de locuri;

- Centrul de Recuperare și  Reabilitare Măicănești  a fost transformat în centru de abilitare și
reabilitare (CAbR), oferind servicii specifice și menținându-și capacitatea de 17 de locuri;

- Centrul de Îngrijire și Asistență “Sfânta Maria” Golești, își menține denumirea și oferta de
servicii, dar își micșorează capacitatea la 14 locuri.

14



Numărul de beneficiari adulti din centrele rezidentiale 
- decembrie 2016 – decembrie 2017 – decembrie 2018 – decembrie 2019 – decembrie 2020 – decembrie 2021

Numar beneficiari adulti in centre rezidentiale, la sfarsitul anilor : 

Unitate de ocrotire 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
Centrul de Îngrijire si Asistentă 
Măicănesti

54 60 55 48 44
42

2

Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrică Măicănesti/Centrul 
de Abilitare si Reabilitare pers. 
adulte cu dizabilitati Maicanesti – 
din 16.12.2021

17 18 17 17 17

17

3

Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrică Cotesti / Centrul de 
Abilitare si Reabilitare pers. adulte 
cu dizabilitati Cotesti– din 
16.12.2021

35 35 35 35 35

35

4
Centrul de Îngrijire si Asistentă Sf. 
Maria Golesti

15 15 15 15 14
15

5

Centrul de Îngrijire si Asistentă 
Odobesti / Centrul de Ingrijire si 
Asistenta Odobesti I (din 
16.12.2021)

51 50 50 49 49

35

6
Centrul Servicii De Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
(PIN4 ) Odobesti

7 2 6 5 0
0

7
Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupatională Odobesti

155 150 140 126 122
121

8

Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Persoane cu Handicap Odobesti / 
Centrul de Ingrijire si Asistenta 
Odobesti II (din 16.12.2021)

50 50 50 50 50

40

9
Centrul Rezidential pentru Persoane 
Varstnice Odobesti

31 34

33
(27 cu 
dizabilitati+6 
fara 
dizabilitati)

31 
(26 cu 
dizabilitati+5 
fara 
dizabilitati)

28 
 (22 cu 
dizabilitati+6 
fara 
dizabilitati)

34 
 (27 cu

dizabilitati+7
fara

10
Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrică Jaristea

31 33 34 35 35
34

11 Compartimentul Respiro Maicănesti 9 0
0 (medie 6

beneficiari/an)
2 1

4

12
Locuinta Protejata Păunesti / 
Locuinta MaximProtejata (din 
16.12.2021)

2 8 8 8 8
8

13
Locuinta Protejata „Casa Clara” 
Odobesti / Locuinta Minim Protejata 
Casa Clara (din 16.12.2021)

7 9 9 9 8
9

14
Locuinta Protejata „Casa Anca” 
Odobesti / Locuinta Minim Protejata 
Casa Anca  (din 16.12.2021)

9 10 10 10 10
10

15
Locuinta Protejata „Casa Luminita” 
Odobesti / Locuinta Minim Protejata 
Casa Luminita (din 16.12.2021)

4 4 4 3 3
4

16
Camin pentru Persoane Varstnice „O
Noua Sansa” Mărăsesti

Preluat de
D.G.A.S.P.C.

Vrancea in martie
2018

30
(13 cu

dizabilitati+17
fara

dizabilitati)

29
(16 cu

dizabilitati+13
fara

dizabilitati)

27
(11 cu

dizabilitati+16
fara

dizabilitati)

29
(15 cu

dizabilitati+14
fara

dizabilitati

17
Centrul Social cu Destinatie 
Multifunctionala „Sf. Teodor” 
Focsani

Preluat de
D.P.P.D.V. in mai

2018
16 12

17 11

18
Locuinta Protejata pentru combaterea
violentei in familie - VENUS 

Functional din luna martie 2020 1
2

Total nr. beneficiari 477 478 512 484 469 450
0.

Situația persoanelor cu handicap instituționalizate pe grupe de vârsta si sexe 
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La jumătatea lunii decembrie 2021

Grupa de vârstă Sex Feminin Sex Masculin

18-19 1 1
20-24 9 9
25-29 27 24
30-34 24 28
35-39 9 10
40-44 7 10
45-49 40 23
50-54 39 25
55-59 23 11
60-64 16 17
65-69 8 18
70-74 7 4
75-79 7 4
80-84 4 5

85 si peste 3 2
Total persoane cu handicap

instituționalizate 224 191

Situația persoanelor instituționalizate, la jumătatea lunii decembrie 2021,
Pe sexe si tip de handicap

Tip de handicap
Nr. persoane adulte

instituționalizate de sex feminin
Nr. persoane adulte

instituționalizate de sex masculin
Mental 155 127
Somatic 1 1
Fizic 6 10
Auditiv 5 4
Vizual 1 4
HIV/SIDA 7 3
Neuropsihic 16 6
Asociat 34 35

Total 225 190

 Specialistii din cadrul Biroului Monitorizare Persoane cu Handicap și Alte Persoane Vulnerabile au
oferit  servicii  sociale,  de  informare  a  persoanelor  cu  dizabilități  /handicap/  persoane
vulnerabile/reprezentantilor  legali  /reprezentantilor  convenționali  cu  privire  la  cerintele  legislative
privitoare la drepturile, in vederea prevenirii situațiilor de abuz, neglijare, discriminare sau tratament
degradant;  au  fost  soluționate  1445  de  cereri  de  schimbare  a  opțiunii  de  la  asistent  personal  la
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indemnizaţie de însoţitor/indemnizaţie de însoţitor la asistent personal si au emis tot 1445 de acorduri
si referate; au fost efectuate vizite la domiciliul a 29 de persoane, care au fost informate si consiliate in
privinta abuzurilor privind violenţa domestică, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau
inuman,  fiind  intocmite  241  de  rapoarte  psiho-sociale,  procese  verbale,  consilieri  juridice  si
psihologice; au fost centralizate documente necesare eliberării taxei de drum de către C.N.A.D.N.R.
Iaşi, pentru un număr de 900 de rovignete; s-au efectuat peste 1500 de adrese specifice biroului, au fost
intocmite 876 de note telefonice la autoritatile locale, privind fluctuatia asistentilor personali, cat si a
indemnizațiilor de însoțitor;

 10500 de persoane s-au adresat Serviciului Stabilire Plati si Prestatii  Sociale si  au primit sprijin si
informare cu privire la beneficiile si condițiile de accesare/obligații, 8500 de beneficiari au solicitat si
primit informatii cu privire la accesarea drepturilor si facilitatilor prevazute de legislatia in vigoare
privind persoanele cu dizabilitati sau mostenitorii acestora. Pentru 4169 de persoane cu dizabilitati sau
mostenitori s-a stabilit si acordat plata prestatiilor sociale curente sau restantele cuvenite, pentru care
salariaţii  din  cadrul  serviciului  au  instrumentat  1342  de  cazuri  noi,  2827  reevaluări  şi  cazuri  cu
restanţe; Pentru toate cazurile mentionate s-a stabilit si achitat plata la termen a prestatiilor sociale
cuvenite adultului cu handicap sau familiilor care au in crestere si ingrijire un copil cu handicap; s-au
soluționat  1126  de  cereri  privind  facilitarea  transportului  interurban  gratuit,  in  conformitate  cu
prevederile  legale  in  vigoare  si  s-au  eliberat  27256  de  tichete,  in  vederea  facilitatii  deplasarii
beneficiarilor privind gratuitatea transportului interurban si 368 de legitimații pentru transport gratuit
urban; Pentru anul urmator avem in vedere reorganizarea Serviciului Stabilire Plăţi şi Prestaţii Sociale,
prin  stabilirea  atribuţiilor  conform noilor  dispoziţii  legale  privind  decontarea  carburantului  pentru
persoanele cu dizabilităţi încadrate în gradul de handicap grav şi accentuat.

 au fost instrumentate 7236 de cazuri şi pentru 1836 s-au propus măsuri de sistare sau suspendare a
dreptului la asistenţă socială sub formă de prestații sociale; au fost sistata/suspendata plata prestațiilor
sociale pentru 1836 de beneficiari, iar 5400 cazuri au rămas în plată dupa clarificarea situaţiei sau ca
urmare a prelungirii documentelor în conformitate cu prevederile legale; Motivele încetării/suspendării
dreptului la prestaţii sociale: deces (98%), iar 3 % au fost plăţi returnate de trei ori consecutiv, expirare
documente de identitate;

 La sfârşitul  anului  2021,  se observă o uşoară scădere a numărului  total  de beneficiari  de prestații
sociale, comparativ cu situatia de la sfârșitul anului anterior;

 S-a desfasurat activitatea de evidenta si acordare a drepturilor persoanelor care au dobandit certificat
de incadrare in grad de handicap pentru un numără total  de 18374 de beneficiari,  din care 91,5%
(respectiv 16824) erau persoane cu handicap adulte si 8,4 % (respectiv 1550) copii cu handicap, prin
diversificarea  tipurilor  de  activitati  prestate  asigurandu-se  fluidizarea  si  cresterea  gradului  de
proptitudine privind plata prestatiilor sociale acordate la cerere. La sfârșitul anului 2021 se observa ca
numarul de copii cu handicap beneficiari de prestații sociale a rămas constant, comparativ cu sfârșitul
anului trecut, datorita modificarii legislative si a modului de a cordare a drepturilor, benefic pentru
categoriile de beneficiari aflati in incapacitatea de a-si solicita drepturile. 

Persoane cu handicap
beneficiare de prestaţii sociale

Sfarsitul
anului 2017

Sfarsitul
anului 2018

Sfarsitul
anului 2019

Sfarsitul
anului 2020

Sfarsitul
anului 2021

Total Adulţi 16986 17010 17226 17203 16824
Gradul grav 5175 5363 5627 5750 5806
Gradul accentuat 9604 9449 9342 9180 8790
Gradul mediu 2207 2158 2257 2273 2228

Total copii 1187 1241 1341 1451 1550
Gradul grav 713 773 843 905 943
Gradul accentuat 258 242 281 291 312
Gradul mediu 216 226 217 255 295

TOTAL beneficiari 18173 18251 18567 18654 18374

Persoane cu handicap beneficiare de prestaţii sociale. 
Situatie comparativa - sfarsitul anului 2017, cu sfarsitul anului 2018, 2019, 2020 si 2021
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Grad de handicap
Numar persoane incadrate in grad de

handicap la sfarsitul anului 2021
Grad I - grav 1625
Grad II - accentuat 1510
Grad III - mediu 457
Grad IV - usor 47
Persoane care nu se incadreaza in criteriile medico-sociale 221

Total 3860

 4339 de persoane adulte au fost de evaluate / reevaluate complex si pentru care specialistii Serviciului de
Evaluare  Complexa  au  propus  comisiei  de  evaluare  a  persoanelor  adulte  cu  handicap  de
încadrare/neincadrare in grad, respectiv mentinere în grad de handicap, precum si programul individual
de reabilitare si integrare socială; Din aceste 4339 de persoane, 4017 au primit propuneri de incadrare
intr-un grad de handicap si 322 de persoane - propuneri de neincadrare in grad de handicap, acestea
prezentand afectiuni care nu se regasesc in legislatia in vigoare si  care au primit orientare catre alte
servicii sociale.

Repartizarea pe grade de handicap la persoanele adulte – situatie comparativă

Numar persoane incadrate in grad de handicap 
in 2019

Grad I - grav
40%

Grad II - 
accentuat

38%

Grad III - 
mediu

14%

Grad IV - usor
2%

Persoane care 
nu se 

incadreaza in 
criteriile 
medico-
sociale

6%

 

Numar persoane incadrate in grad de handicap in 
anul 2020

Grad I - grav
42%

Grad II - 
accentuat

39%

Grad III - mediu
12%

Grad IV - usor
1%

Persoane care 
nu se 

incadreaza in 
criteriile medico-

sociale
6%
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 Din numărul total de 120 de solicitări de evaluare la domiciliu, specialistii Serviciului de Evaluare
Complexa au efectuat,  in proporție de 12,5 %, evaluări  /  reevaluari  complexe la domiciliu pentru
persoanele  adulte  cu  handicap  nedeplasabile  (respectiv  pentru  15  persoane);  din  restul  de  105 de
persoane au fost evaluate telefonic si prin alte mijloace de comunicare ;

 Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a emis 4363 de certificate de
handicap, insotite de anexa, Program individual de recuperare, readaptare si integrare sociala; S-au
eliberat 4363 de Programe individuale de recuperare, readaptare şi integrare socială, 198 de Programe
individuale de recuperare in statiuni balneo-climaterice adecvate; Au fost discutate cazuri de admitere /
externare / transfer din centre rezidentiale pentru persoane adulte, si carora li s-au intocmit tot atatea
decizii de internare / externare / transfer in si din centre publice rezidentiale.

Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile își continua misiunea de
creștere a calității vieții beneficiarilor în cadrul centrelor rezidențiale și dezvoltarea serviciilor existente,
acordarea serviciilor sociale conform prevederilor legale in vigoare. Totodata, vom continua derularea
proiectelor pentru care am semnat cereri de finanțare.

Campanii, activități de recreere și socializare:

 Activitati comune de prevenire cu Directia de Sanatate Publica Vrancea;
 Activitati de prevenire cu Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea;
 Ateliere de Paste si de Martisor, organizate la Modulele Familiale Marasesti, Module Familiale

Odobesti, CAS Focsani, Module Familiale Copii cu Dizabilitati, Module Familiale Panciu;
 Scoala Parintilor, organizata de C.C.S.C.D. cu scopul dezvoltarii capacitatilor de socializare prin

joc;
 Tabere, activități de recreere si socializare;
 Campania ” Violența doare și  umilește” – 5 Iunie – Ziua împotriva violenței asupra copilului,

Campanie  stradală  de informare a  comunităților  din județ  cu privire  la  problematica  violenței
asupra copilului;

 Campania „Copii fără copilărie” – 12 Iunie – Ziua împotriva exploatării prin muncă a copilului ,
Campanie stradală de informare a comunităților din județ cu privire la problematica exploatării
prin muncă a copilului;

 Campania „Documentat faci ce este corect. Drept e legal” , Campanie informare legislație anti-
bullying;

 Sănătatea – „Dar de la natura”, Campanie de prevenire a consumului de substanțe halucinogene si
prevenire a bolilor cu transmisiune sexuala – sarcini nedorite.

Direcţia Juridică, Contencios şi Relaţii cu Publicul

Serviciul Juridic si Contencios:
 D.G.A.S.P.C. Vrancea a fost reprezentată în fața instanțelor judecătorești pentru soluționarea cererilor

de  instituire  a  măsurilor  de protecție  specială  și  în  regim de urgență,  în  soluționarea cererilor  de
instituire / încetare / schimbare măsura de protecție specială sau alternativă în 151 de dosare; în cazuri
de soluționare  a  litigiilor  de  muncă 23 dosare,  acțiuni  în  pretenții  5  dosare,  cereri  de  anulare  act
administrativ - 3 dosare, cauze penale -2 dosare, decăderi din drepturi parintesti  -  3 dosare, cereri
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privind autorizarea căsătoriei  minor 4 dosare,  soluționare cereri  privind punerea sub interdictie 16
dosare; activități de vizare și semnare diferite acte cu caracter juridic, precum: vizare contracte achiziții
bunuri  și  servicii,  contracte  de  finanțare,  contacte  privind  utilități  (93);  vizare  pentru  legalitate
dispoziții  ale D.G.A.S.P.C.  Vrancea (785),  contracte individuale  de muncă (41),  acte  adiționale la
contractele de muncă (273), contracte acordare servicii beneficiari (415);

 Serviciul  Juridic  a asigurat  funcționarea comisiei  de cercetare disciplinară prealabilă pentru 22 de
dosare, a secretariatului Comisiei pentru Admitere/respingere/sistare servicii  în cadrul Centrului cu
Destinație Multifuncțională „Sf. Teodor”, emițând 34 de hotărâri si a secretariatului Comisiei pentru
Protecția Copilului, organizând 82 de sedinte, în urma cărora s-au emis 174 de astestări de asistenți
maternali și 965 de hotărâri privind măsuri de protecție specială și de încadrare în grad de handicap. 

Managementul calitatii serviciilor sociale:
 S-au efectuat verificări pe timp de zi și de noapte în centre de tip rezidențial și familial, în care sunt

ocrotiți copii și tineri, persoane adulte cu dizabilități, persoane varstnice, în urma cărora s-au întocmit
29 de procese verbale de constatare și 25 de rapoarte de informare, în legătură cu aspectele semnalate
și cu recomandările in vederea ameliorarii situațiilor, unde a fost cazul ; au fost efectuate 432 de vizite
la domiciliile AMP, pentru care s-au intocmit tot atatea procese verbale de vizita;

 S-au urmărit  și  raportat  periodic  către  DSP Vrancea,  situația  infestării  cu  vectori  din  centrele  de
ocrotire;

 S-a verificat, plin deplasarea la toate centrele , modul de implementare al campaniei TELVERDE.

Purtătorul de cuvânt:
 În  vederea  promovării  imaginii,  a  asigurării  vizibilității  și  transparenței  activității  desfășurate  de

D.G.A.S.P.C. Vrancea, purtătorul de cuvânt a gestionat relaţiile cu mass-media, a furnizat informaţii
de interes public; prin intervenţiile sale si exprimat poziţia oficială a institutiei, astfel: a emis 45 de
comunicate de presă si informari, în vederea publicării către mass-media locală și națională, din care a
rezultat un număr de 130 de apariții în presa locală și națională, în legătură cu activitatea D.G.A.S.P.C.
Vrancea pe diferite  teme de interes  pentru beneficiari  şi  opinia  publică;  a  participat  la  emisiunile
posturilor de televiziune, având ca temă profilul social, precum și buletinele informative zilnice, pe
diferite posturi naționale de televiziune și radio; a asigurat comunicarea în divese situații care necesitau
furnizarea de date imediate către presă, atât în plan local cât și național; a emis răspunsuri în baza
prevederilor Legii nr 544/2001, în colaborare cu specialiști din diferite structuri ale Direcției.

 A preluat, monitorizat si răspuns la un număr de 2 de solicitări de informații de interes public.

Control Audit intern:
 Au  fost  planificate,  in  vederea  oferirii  de  asigurări  asupra  modului  de  desfășurare  a  activității

financiar-contabile, a sistemului de control intern managerial, resurselor umane și managemetului de
caz, 17 misiuni de regularitate / conformitate si efectuate si 2 misiuni ad-hoc, in urma carora au fost
formulate recomandări în vederea corectării disfunctionalităților, a diminuării riscurilor, imbunătățirii
sistemelor de management și control intern al activităților auditate.

Conventii si parteneriate:

În vederea imbunătățirii  colaborării  interinstituționale  și  a îndeplinirii  funcției  de  colaborare  a
D.G.A.S.P.C. Vrancea cu autoritățile și instituțiilepublice si cu ONG-urile, anul 2021, au fost încheiate 16
protocoale de colaborare/parteneriate/acorduri si 7 proiecte educaționale, printre care enumerăm:
- Acord de parteneriat cu Biblioteca Județeana ”Duiliu Zamfirescu”;
- Colaborare cu Asociația The Social Incubator București;
- Protocol  de  Colaborare  cu  IPJ  Vrancea,  Centrul  Cultural  Vrancea,  CJRAE,  Casa  de  Cultura  din

Odobești;
- Acord de Parteneriat cu Consiliul Județean Vrancea  privind implementarea INFOTECH. 
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Direcția Economică și Resurse Umane

Directia  Economică  și  Resurse  Umane  susține  material  atat  serviciile  sociale,  cât  si  structura
functională a institutiei, respectiv resursa umană si logistică.

Resurse umane şi activităţi de susţinere materială:

 A fost aprobat bugetul pe primul semestru al anului 2020 al D.G.AS.P.C. Vrancea, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vrancea nr. 91/16.04.2021, în suma de 91.403.000,00 lei, fiind rectificat in data
de 31.05.2021, prin Hotărârea Consiliului Judetean nr. 120, in suma de 81.239.000 lei si in data de 30
sept. 2021, prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 216, după cum urmează:

Articol bugetar Buget rectificat aprobat in anul 2021, pe articole bugetare 
Total sume
aprobate 

in anul 2021

Cheltuieli de personal
(ind. bug 10)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 21.870.000
64.020.000-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 39.045.000

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 3.105.000

Cheltuieli cu bunuri si servicii
(ind. bug 20)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 9.003.000
15.892.000-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 4.880.000

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 2.009.000

Asistenţă socială
(ind. bug 58)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.548.000

2.198.000-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 650.000

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0
Proiecte cu finanţare din fonduri

europene nerambursabile
(ind. bug 58)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 8.025.000
12.656.000-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 4.631.000

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0

Cheltuieli de capital
(ind. bug 71)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 3.913.000
3.913.000-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 0

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0
TOTAL

68.02 – Copil+Adult+Persoane Varstnice

- 68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 44.359.000
98.679.000- 68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 49.206.000

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 5.114.000

Plăti estimative efectuate – buget local – la data de 16.12.2021, in suma totala de 40.304.438 lei, din care:

Articol bugetar Plăti la data de 16.12.2021, pe articole bugetare 
Total plăti la data

de 16.12.2021

Cheltuieli de personal
(ind. bug 10)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 21.772.058
63.521.865,00-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 38.747.997

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in vârsta 3.001.810

Cheltuieli cu bunuri si servicii
(ind. bug 20)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 6.470.981
11.336.868,00-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 3.372.221

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.493.666

Asistență socială
(ind. bug 58)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 829.976

1.386.800,00-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 556.824

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0
Proiecte cu finanțare din fonduri

europene nerambursabile
(ind. bug 58)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.576.296
5.149.516,00-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 3.573.220

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0

Cheltuieli de capital
(ind. bug 71)

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 489.971
489.971,00-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 0

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0
TOTAL SURSA A

68.02 – Copil+Adult+Persoane Vârstnice

- 68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 31.139.282
81.885.020,00- 68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 46.250.262

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 4.495.476

Finanțări din ani precedenți
SECTIUNEA 01

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate -156.874
-383.729-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii -212.981

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta -13.874

Finanțări din ani precedenti
SECTIUNEA 02

-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 0
-42.506-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii -42.506

- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 0

TOTAL PLĂTI
-68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate 30.982.408

81.458.785,00-68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii 45994.775
- 68.02.04 – Asistenta acordata persoanelor in varsta 4.481.602
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2019 – 2021 – plăti efectuate

Indicatori
Plati estimative

efectuate la
31.12.2019

Plati efectuate la
31.12.2020

Plati efectuate la
16.12.2020

Cheltuieli de personal 60.936.901 71.736.862 63.521.865,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii 14.570.180 15.406.877 11.336.868,00
Asistenta sociala 1.412.855 1.102.626 1.386.800,00
Proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile 890.944 2.492.573 5.149.516,00
Cheltuieli de capital 2.979.313 123.158 489.971,00
Finantari din ani precedenti
SECTIUNEA 01

-383.729

Finantari din ani precedenti
SECTIUNEA 02

-42.506

Total 80.790.193 90.862.096 lei 81.458.785,00

 S-au achitat drepturi acordate in baza Legii nr 448 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru persoanele cu handicap, defalcat, pe tipuri de prestatii, in suma totala de 847.893,00 lei:

Tipuri de prestații/drepturi In anul 2019 In anul 2020 In anul 2021
Transport CFR + dobânzi 868.254, 00 lei 554.173,00 lei 829.976,00 lei 
Taxe poștale 2.637,00 lei 220.00,00 lei 17.917,00 lei 

TOTAL 870.891,00 lei 554.393,00 lei 847.893,00 lei

 S-au realizat  achizitii  publice de bunuri si  produse, servicii  si  lucrari  in raport  cu planul anual de
achizitii publice aprobat - pe anul 2021, astfel:

.

Achiziții
Valoare in anul

2019
Valoare in anul

2020
Valoare in anul

2021

Achiziții publice de bunuri si produse
2.274.361,00 lei

fara TVA
2.703.634,08 lei

fara TVA
2.020.228,03 lei fara

TVA

Achiziții publice de servicii
6.461.018,00 lei

fara TVA
5.493.946,70 lei

fara TVA
5.570.288,58 lei fara

TVA

Achiziții publice de lucrări
1.436.300,00 lei

fara TVA
6.731.172,75 lei

fara TVA
1.322.055,11 lei fara

TVA

TOTAL
10.171.679,00 lei

fara TVA
14.928.753,53 lei

fara TVA
8.912.571,72 lei

fara TVA

 Număr  de  contracte  incheiate:  60  de  contracte/25acte  aditionale  pentru  achizitii  produse,  93  de
contracte achiziții/48 de acte adiționale pentru servicii;  16 contracte/20 de acte adiționale achiziții
lucrări; 1655 de achiziții directe prin intermediul catalogului electronic al SEAP (SICAP);

 In urma achizitiilor de utilaje si dotari si a altor cheltuieli de investitii (Cap. 68.02.50.50) pe anul 2021,
s-au efectuat plăti in valoare de 489.971.00 lei.

Investiții 
Plati la 31.12.2019 Plati la 31.12.2020 Plati la 16.12.2020

2.979.312,00 lei 123.158,65 lei 489.971,00 lei

 Dintre obiectivele de investiţii amintim: înfiinţare, prin achiziţia a patru Locuinţe Protejate şi a unui
Centru de Zi în comuna Măicăneşti, Jud.Vrancea, pentru 16 beneficiari din cadrul CITO şi lucrări de
reparaţii/  amenajare  /alte  lucrări  de  construcţii  asupra  imobilului  aflat  în  comuna  Măicăneşti,
Jud.Vrancea aflat în administrarea DGASPC Vrancea, prin Program de Interes Naţional; înființare,
prin achiziția a trei Locuinţe Protejate şi a unui Centru de Zi în comuna Câmpeneanca, jud.Vrancea
pentru  12  beneficiari  dezinstituţionalizaţi  din  cadrul  CITO,  prin  Program  de  Interes  Naţional;
Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înființare Locuința Protejata „Venus” Impreuna pentru
o viată in siguranța” Str Cuza Voda nr. 15, oraș Mărășești, jud. Vrancea .

Administrarea patrimoniului:
 S-au continuat activitățile de asigurare a întreținerii/reparațiilor imobilelor din administrarea Direcţiei,

gestionarea  patrimoniului,  aprovizionarea  cu  alimente  şi  produse  igienico-sanitare,  administrarea
contractelor  de  achiziție  publică,  de  administrare  a  parcului  auto,  verificarea  situației  tuturor
autorizaţiilor de funcţionare aferente centrelor de ocrotire, predare-preluare a unor spaţii/sedii; 

 S-au făcut  toate  demersurile,  conform legislatiei  specifice,  in  vederea  implementării  masurilor  de
prevenire a infectarii/raspandirii infectiei cu noul virus;
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 Pentru spatiile administrative s-au pus la dispozitia personalului echipamente de protectie, materiale
dezifectante – biocid, iar saptamanal se efectueaza dezinfectie cu dezinfectant biocid care are actiune
neutralizanta asupra virusului COVID-19 si care nu are efecte daunatoare asupra sanatatii personalului;

 S-a procedat la încheierea protocolului de predare – primire catre UAT Maicanesti a spatiului, având
ca scop Centrul de vaccinare COVID 19, a imobilului care a fost „Punct de Ambulanta” Maicanesti;

 S-au transmis  către  Consiliul  Județean  Vrancea  toate  documentele  solicitate  in  urma clarificarilor
transmise din cadrul  celor  trei  proiecte   demarate de catre  Consiliul  Judetean Vrancea si  al  caror
beneficiar  este  D.G.A.S.P.C.  Vrancea,  privind efectuarea lucrarilor  de eficientizare  energetica  si  a
lucrarilor conexe – Imobil Internat Nord Focsani str Cuza Voda nr 56, Imobil CZRRCD Focsani str
Cuza – Voda nr 52 si Sediul D.G.A.S.P.C. Vrancea, b-dul Garii nr. 13 Focsani;

 S-au facut demersurile necesare in vederea efectuarii lucrarilor de separare a consumului de apa -canal
Corp Cladire C2 din cadrul platformei de cladiri a centrului CPV „O noua sansa” Marasesti, in vederea
implementarii proiectului POCU 465/4/4.128038 – „ VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta”,
respectiv s-a obtinut CU de urbanism in acest sens;

 S-au demarat pocedurile in vederea predarii catre Consiliul Judetean Vrancea a imobilului din str Cuza
-Voda nr.  56 et.  3, conform Hotărârii  Consiliului Judetean Vrancea nr.  72 din 29.03.2021 privind
retragerea  dreptului  de  administrare  Directiei  Generale  de Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului
Vrancea  a  suprafetei  de  177,53mp  din  imobilul  Centru  Scolar  pentru  Educatie  Incluziva  “Elena
Doamna”- C6 pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetica si lucrari conexe corpurile C5, C6
si C7” str. Cuza-Voda nr. 56 Focsani judetul Vrancea

 S-au demarat procedurile in vederea receptionariii lucrarilor „Reamenajare interioara si schimbare de
destinatie partiala  pentru P+et1+et2 corp cladire  Internat  Nord in scopul  obtinerii  autorizatiilor  de
functionare PSI si DSP, fara modificari structurale, str. Cuza-Voda nr 56, Focsani, jud. Vrancea;

 S-au facut  demersurile legale si  s-au transmis toate documentele la institutiile abilitate,  in vederea
inceperii executiei lucrarilor de :
- Reabilitare, modernizare si  extindere a unei cladiri  pentru infiintarea unui Centru de Zi pentru

persoanele dezinstituționalizate si pentru alte persoane cu dizabilitati din Orasul Panciu;
- Construire a doua Locuinte Protejate cu o capacitate de 9 persoane adulte cu dizabilitati in Orasul

Panciu,
- Reabilitare, modernizare si extindere a unei cladiri, pentru infiintarea unui Centru de Zi pentru

persoanele dezinstituționalizate si pentru alte persoane cu dizabilitati din Orasul Odobesti;
- Construirea a trei Locuinte Protejate cu o capacitate de 10 persoane adulte cu dizabilitati in Orasul

Odobesti,
- Reabilitare, modernizare si  extindere a unei cladiri  pentru infiintarea unui Centru de Zi pentru

persoanele dezinstituționalizate si pentru alte persoane cu dizabilitati din Comuna Dumbraveni;
- Construire  a  doua  Locuinte  Protejate  cu  o  capacitate  de  9  persoane  adulte  cu  dizabilitati  in

Comuna Dumbraveni;
 S-au demarat procedurile de preddare catre Consiliul Judetean Vrancea a imobilului din sat Petrești,

com.  Vânători,  conform   Hotararii  Consiliului  Judetean  Vrancea  nr.  103  din  31.05.2021  privind
retragerea  dreptului  de  administrare  Directiei  Generale  de Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului
Vrancea asupra corpului C6- cladire administrativa, aferent imobilului Teren si complex cladiri Crang
Petresti ;

 S-au efectuat demersuri  si  s-a participat la receptia terminarii  lucrarilor de demontare Coș de fum
metalic CITO Odobești si montare a trei coșuri de fum la Centralele Termice CITO Odobești;
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Structura organizatorica a D.G.A.S.P.C. Vrancea la sfârșitul lunii decembrie 2021:

Structura
 Posturi prevăzute Posturi ocupate

De conducere De execuție De conducere De execuție

Direcția Protecția Copilului 17

843
 (din care 550

asistenți maternali
profesioniști)

17

738
(din care 493 de

asistenți maternali
profesionisti)

Total DPC 860 755

Directia Protectia Persoanelor 
Persoanelor cu Dizabilitati si alte 
Persoane Vulnerabile

20

428
 (din care 14

asistenți personali
profesioniști)

18 352

Total DPPDPV 448 370
Direcţia Juridică, Contencios si 
Relaţii cu Publicul

4 22 4 12

Total DJCRP 26 16
Direcţia Economică si Resurse 
Umane

8 40 8 37

Total DERU 48 45
Biroul Adoptii 1 6 1 5
Comp. Audit - 2 - 2
        Total  Structuri independente 9 8
Director General 1 - 1 -

TOTAL
posturi D.G.A.S.P.C. Vrancea

51 1341 49 1146
1392 1195

   

Activitatea de management a resurselor umane a cuprins gestionarea celor 1.392 de posturi aprobate.

Situația posturilor ocupate, pe structuri, la sfârșitul anului 2021
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 S-au întocmit şi efectuat documente specifice activităţii de salarizare şi de management al resurselor
umane;

 S-au elaborat  două  proiecte de organigramă şi stat de funcţii  ale instituţiei,  întocmind  referate de
specialitate  care  au  stat  la  baza  modificării  acestora,  au fost  prezentate  pentru  aprobare  în  cadrul
Colegiului Director şi  transmise către Consiliul  Judeţean Vrancea,  în vederea elaborării  hotărârilor
ordonatorului  principal  de  credite,  finalizate  prin  Hotărârea  nr.140/21.07.2021 şi
289/16.12.2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi numărului de personal şi a
organigramei DGASPC Vrancea a Consiliului Judeţean Vrancea 

 S-a elaborat Planul de masuri privind desfasurarea activitatii DGASPC Vrancea, in perioada decretata
ca stare de alerta;

 s- a asigurat secretariatul  în cadrul a 2 comisii  examen de promovare si  5 comisii  pentru concurs
pentru ocuparea unor posturi,  secretariatul comisiilor de cercetare disciplinara prealabila pentru un
numar  de  18  dosare,  din  care  pentru  15  au  fost  aplicate  dispoziții  de  sancționare,  precum  si
secretariatul Colegiului Director, întrunit in 3 ședințe;

 s-au intocmit si inaintat catre Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea, documente privind decontarea
sumelor platite asiguraților salariați, respectiv indemnizații de C.M. care se recuperează din bugetul
Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate potrivit art.38 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.158/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006;

 s-au intocmit rapoarte periodice catre DSP Vrancea privind vaccinarea angajatilor/ beneficiarilor si
totodată raportări zilnice privind testarea angajatilor/beneficiarilor  nevaccinati;

 S-au efectuat, lunar/periodic, proiectele de angajamente legale şi lichidare a cheltuielilor de personal,
respectiv a cheltuielilor cu salariile pentru  anul 2021, în limita  bugetului alocat lunar-trimestrial-
semestrial si anume: buget anual alocat de  64.020.000 lei la Titlul X - Cheltuieli de personal, respectiv
63.550.997 lei , plati pana la data de 31.12.2021;

 Au fost întocmite şi înregistrate 83 contracte individuale de muncă pentru personal nou încadrat, datele
acestora fiind introduse în baza de date creată în programul informatic GrupSoft-Salnet, program ce
necesită actualizări periodice şi 901 de acte adiţionale la contratele individuale de muncă;

 S-au  întocmit  Situaţii  statistice  lunare,  trimestriale  şi  semestriale  pentru  Direcţia  Judeţeană  de
Statistică,  situaţii  încărcate  pe  platforma  online  a  Institutului  Naţional  de  Statistică  -  INSS;  S-au
întocmit rapoarte şi depus online Declaraţiile lunare 100 şi Declaraţii lunare D112 privind obligațiile
de  plată  a  contribuțiilor  sociale,  impozitul  pe  venit  și  evidența  nominală  a  persoanelor  asigurate,
elaborate  prin programul  informatic  specializat  precum și  Situaţiile  de monitorizare  a  cheltuielilor
salariale lunare, trimestriale, semestriale, în termenele impuse de lege sau menţionate expres;

 S-au întocmit  si  înaintat  documente  privind decontarea  sumelor  brute  a  indemnizației  acordate  in
temeiul  OUG nr.147/  2020 si  OUG nr.110/  2021 privind acordarea de zile  libere  plătite  pe toata
perioada in care unitatile de învățământ au fost închise temporar sau cursurile au fost  suspendate,
pentru părintele-salariat al DGASPC care asigura supravegherea copiilor ca urmare a decretării stării
de urgenta/alerta;

Managementul Informațiilor:
Biroul  Monitorizare  şi  Informatică  a colectat,  centralizat  datele  privind activitatea  de asistență

socială desfăşurată în cadrul serviciilor subordonate D.G.A.S.P.C. Vrancea, a gestionat, actualizat bazele
de date şi a elaborarat şi transmis rapoarte statistice, materiale de sinteză, informări, analize statistice, atât
la  solicitarea  conducerii  instituției,  cât  și  la  solicitarea  autorităților  publice,  organizațiilor
neguvernamentale cu atribuții în domeniul asistenței sociale; totodată şi-a indeplinit atribuţile în realizarea
şi maintenanţa infrastructurii IT. 

În anul 2021, Biroul Monitorizare şi Informatică a desfăşurat, printre altele, următoarele activităţi:
 Au fost efectuate câte 2895 de înregistrări în fiecare din cele trei Baze de date: Fişa Copilului, Child

Monitoring and Tracking Information System şi Asisteco, după cum urmează: Sentinţe Civile, Hotărâri
ale Comisiei pentru Protecţia Copilului, referate de transferuri, dispoziţii ale directorului general. În
această cifră se adaugă / sunt incluse operări cu privire la datele de indentificare şi diferite observaţii
cu privire la copiii/tinerii care deja beneficiau de o măsură de protecţie specială. S-a inregistrat în Baza
de  date  Fişa  Copilului  şi  Child  Monitoring  and  Tracking  Information  System  şi  baza  de  date
Monitorizare (Dispoziţii) un număr de 145 de Dispoziţii ale Directorului General de instituire/încetare
măsura/transfer în şi din alte servicii ale copiilor/tinerilor. S-au efectuat înregistrări / operări privind
evoluţia cazurilor în Baza de date Monitorizare cazuri, preluându-se un număr de 8187 de documente
din  Registratura  instituţiei,  s-au  prelucrat  şi  repartizat  la  diferite  servicii  din  cadrul  D.G.A.S.P.C.
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Vrancea:  sesizări  cu  privire  la  copii  neinsoţiţi  pe  teritoriul  unui  stat  /repatriere,  sesizări  copii
nesupravegheaţi  în  familie,  sesizări  fugă  din  centru,  sesizări  decăderi  drepturi  părinteşti,  sesizări
neglijare, abandon spital şi maternitate, abandon scolar, abuz emoţional, abuz sexual, exploatare prin
muncă,  încalcarea drepturilor  la vizită  a  minorilor,  părăsire domiciliu,  sesizare  abuz fizic,  sesizări
delincvenţă, sesizări copii in risc, dispariţii de la domiciliu, sesizări prostituţie,  violenţă domestică,
victime trafic minori,  tentative suicid, sesizări vagabondaj; de cereri de instituire măsură, înscriere
cursuri AMP, transfer alte unităţi de asistenţă socială, înscriere servicii Centre de Zi (CRRCD + TSA),
reatestare AMP, reintegrare / încetare măsură de protecţie, de opinii ale copiilor, rapoarte de vizită în
familii,  rapoarte  monitorizare  (post  reintegrare),  evaluări  cazuri,  anchete  sociale  de  la  primării,
reevaluări  cazuri,  adrese  identificări  domicilii,  solicitări  instituire  măsură  de  la  instituţii,  diverse
solicitări alte D.G.A.S.P.C. şi ale altor instituţii, diverse informări pe cazuistică (informări referitoare
la învoirea copiilor în familii, informări cu privire la plecarea copiilor în excursii, tabere, caracterizări
şi  declaraţii  persoane  de  referinţa  pentru  caz,  rapoarte  consiliere  şi  informare,  extrase  certificate
naştere, certificate decese, alte documente importante, reactualizări domicilii,  etc) De menţionat că
modificarile  de  domicilii,  date  de  identitate  ale  beneficiarilor/familiilor  acestora  sau  ale  familiilor
substitut au fost operate şi in Baza de date Fişa Copilului, CMTIS şi Asisteco; 

 S-au operat 19464 de înregistrări în aplicaţia DSMART (înregistrări noi şi actualizări/revizuiri);
 S-au operat corectii in urma conversiei din baza de date Fisa Copilului si s-a colaborat cu firma care a

fost contractata pentru noua baza de date Asisteco pentru beneficiarii protectiei copilului;
 A  contribuit  la  completarea  situaţiilor  solicitate  de  A.J.P.I.S.  Vrancea  şi  SPAS-urilor,  raportare

trimestriala  privind  situatia  Sistemului  de  Asistenta  sociala  la  nivelul  judetului  Vrancea  catre
Ministerul Muncii si Protectie Sociala;

 S-au intocmit rapoarte lunare, trimestriale pentru ANPDCA, C.A.S. Vrancea, Directia de Finante etc.
diferite situaţii / rapoarte periodice către instituţii publice; 

 A intocmit,  în  colaborare  cu  Direcţiile  de  specialitate  Planul  Anual  de  Acțiune  privind  serviciile
sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate
și finanțate de Consiliul Judetean Vrancea pentru anul 2020;

 Primire si transmitere fisiere pentru proiectele cu finantare nerambursabila, in desfasurare, POCU –
Asistenti maternali, Venus si POR;

 Încheierea  noilor  contracte  (anuale)  privind  găzduirea  paginii  web,  mentenanța  aplicației  pentru
persoane  cu  dizabilități  DSMART,  mentenanță  copiatoare  și  imprimante;  Instalarea  sistemului  de
supraveghere  și  alarmare  pentru  efracție  în  toate  locațiile  instituției;  Întreținerea,  extinderea  şi
perfecţionarea infrastructurii  reţelei  de calculatoare,  imprimante,  copiatoare  şi  telefonie  în locaţiile
direcţiei;  Reactualizarea  programului  antivirus  pentru  serverul  instituţiei;  Reachiziţionarea  și
îmbunătățirea serviciului de internet pentru toate locaţiile direcţiei, inclusiv in centrele din teritoriu; 

 Comunicare catre toate structurile a Dispozitiilor Metodologice cu privire la prevenirea raspandirii
corona virusului, emise de catre ANDPDCA;

 Administrarea emailului oficial al institutiei; s-au instalat si administrat sisteme de protectie impotriva
efractiei in toate locatiile; 

 Au  fost  primite  de  la  serviciile  de  tip  rezidențial  (copil  si  adult)  si  transmise  către  ANDPDCA,
indiferent  de ora si  ziua transmiterii,  un numar de 221 de evenimente cu potential  negativ asupra
rezidentilor din centrele de ocrotire, din care 60 au fost cu privire la adulți rezidenți si 1161 cu privire
la  tineri  si  copii  cu  masura  de protectie  speciala  din cadrul  serviciilor  de  tip  rezidential,  in  baza
Dispozitiei Metodologice ANDPDCA nr. 2566/Cabinet/05.02.2020;

 A colectat informatii de la serviciile de prevenire a separarii din cadrul UAT-urilor din judetul Vrancea
si a asigurat consolidarea datelor introduse in aplicatia I PROGRES.

Direcția  Generală  de  Asistență  Sociala  si  Protecția  Copilului  Vrancea  si-a  propus,  ca  prin
activitatile desfasurate:
- sa respecte drepturile şi sa promoveze incluziunea sociala a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile;
- sa previna şi sa combata oricare forma de violenţă;
- sa incurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;
- sa imbunătăteasca accesul copiilor la servicii de calitate.
- sa promoveze accesibilitatea în toate domeniile vietii pentru asigurarea exercitarii de catre persoanele

cu dizabilitati a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
- sa asigure participarea deplina a persoanelor cu dizabilitati în toate domeniile vietii;
- sa elimine discriminarea si sa asigure egalitatea pentru persoanele cu dizabiliti;
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- sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la un mediu de lucru deschis, incluziv si accesibil, atât în
sectorul public cât si în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin
pentru creterea ocuparii pe piata muncii;

- sa promoveze educatia si formarea profesionala favorabile incluziunii la toate nivelurile si a învatarii
de-a lungul vietii pentru persoanele cu dizabilitati;

- sa  promoveze  protectia  dreptului  persoanelor  cu  dizabilitati  la  conditiile  de  trai  decente  pentru
îmbunatatirea continua a calitatii vietii lor;

- sa asigure accesul echitabil al persoanelor cu dizabilitati la servicii si facilitarea accesului la sanatate,
de calitate, care acorda atentie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil si cât mai aproape
posibil de comunitatile în care acestea traiesc;

- sa fundamenteze politici pentru persoanele cu dizabilitati pe baza informatiilor si datelor statistice si de
cercetare colectate din toate domeniile de activitate. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea urmăreste să contureze un
sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să asigure incluziunea socială a categoriilor vulnerabile din
judeţul Vrancea,  prin oferirea unor servicii  de asistenţă adecvate, care să răspundă atât calitativ cât  şi
cantitativ unor nevoi sociale crescânde şi din ce în ce mai complexe ale comunitatii, potrivit obiectivelor
Strategiei Nationale si Judetene in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate în nevoie.

DIRECTOR GENERAL,

Daniela NICOLAŞ

DIRECTOR GEN. ADJ. DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI

Luminiţa LICIU

DIRECTOR GEN.  ADJ.  DIRECTIA  PROTECŢIA  PERSOANELOR  CU

DIZABILITĂŢI SI ALTE PERSOANE VULNERABILE

Ionel CHETROIU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICA ŞI RESURSE UMANE

Nicoleta VASILE

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Ionica Marinela GHEŢU 

E.C Brihoianu

27


