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CADRUL LEGISLATIV:
•
Convenția ONU cu privire la drepturile copilului
•
Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități
•
Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor;
•
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva
femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul);
•
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată cu modificările și completările ulterioare
•
Legea nr. 273/2004, republicată – privind procedura adopţiei, republicată cu
modificările și completările ulterioare
•
Legea nr. 448 /2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare
•
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
•
Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, republicată cu modificările și
completările ulterioare
•
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,
republicată cu modificările și completările ulterioare
•
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice,
republicată cu modificările și completările ulterioare
•
HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările
•
HG nr. 691/2015 – pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de
care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind
colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile
publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către
acestea.
•
Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea
și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de
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handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale
speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau
cerințe educaționale speciale
•
Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului
județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București
•
HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
cu modificările si completările ulterioare
STANDARDE MINIME DE CALITATE
Domeniu: Protecția copilului
✓ Ordinul MMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de
protecţie special.
✓ Ordinul MMJS nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie
special.
✓ Ordinul MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
✓ Ordinul MMJS nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.
Domeniu: Persoane vârstnice
✓ Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor
fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile
acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele
✓ Ordinul MMFPSPV nr. 3123/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014
Domeniu: Persoane cu dizabilități
✓ Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi și (Anexele 1-7)
Domeniu: Protecția victimelor violenței în familie
✓ Ordinul MMJS nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei
domestice și (Anexele 1-7)
STANDARDE DE COST
•

HG nr 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
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II.

MISIUNEA DGASPC
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Botosani este
institutia publica aflata în subordinea Consiliului Judetean Botosani care are rolul de a
asigura aplicarea politicilor si strategiilor guvernamentale de asistenta sociala la nivel
judetean in domeniul protectiei copilului si a familiei, a persoanelor cu handicap și a
persoanelor vârstnice in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale si promovarea
incluziunii sociale.

III.

CADRUL STRATEGIC pentru desfășurarea activității instituției

Obiectivul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani îl
constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii
specializate de protejare a copiilor, persoanelor adulte, grupurilor şi comunităţilor cu probleme
speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii
un mod normal şi decent de viaţă.
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani vizează
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate în risc
social.
Strategiile județene ale căror obiective care au stat la baza activității instituției in anul
2020:
- Strategia Județeană în domeniul protecției si promovării drepturilor copilului pentru
perioada 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din
27.02.2014
- Strategia Județeană privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru
perioada 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 26 din
27.02.2014
În perioada august – decembrie 2018, a fost elaborată Strategia Județeană de
dezvoltare a serviciilor sociale – județul Botoșani, pentru perioada 2019 -2024, conform
prevederilor Hotărârii nr.797/8.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
Aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr 190/19.12.2018 și
publicată pe site-ul instituției (www.dgaspcbt.ro).
În anul 2020, DGASPC Botoşani a continuat reforma în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilități și acelor vârstnice prin:
▪ promovarea şi dezvoltarea alternativelor de tip familial prin reintegrarea copilului
în familia naturală, adopţie, plasament familial;
▪ responsabilizarea autorităţilor locale (implicarea Consiliilor Comunitare
Consultative) în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor referitoare la copii şi
familii din comunitate;
▪ creşterea calităţii serviciilor furnizate pentru toate categoriile de beneficiari;
▪

sensibilizarea comunităţii cu privire la drepturile copiilor şi persoanelor adulte cu
probleme speciale aflate în dificultate, modalităţi de rezolvare a situaţiilor de
dificultate socială şi informarea asupra serviciilor oferite prin toate mijloacele
mass-media.
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IV.

▪

identificarea de noi parteneriate cu furnizori de servicii sociale (și dezvoltarea celor
existente) - care au drept scop dezvoltarea de servicii sociale; proiecte de
finanțare noi;

▪

reformarea infrastructurii de servicii sociale ( inchiderea instituțiilor de tip vechi și
crearea unor servicii sociale de tip rezidențail moderne, cu un nr de maxim 12
locuri în care copiii și tinerii să traiască și să se dezvolte într-un mediu cât mai
apropiat de cel familial);

COMPONENTA – PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Asigurarea unui cadru efectiv de acțiune la nivel județean pentru promovarea investiției în
dezvoltarea și bunăstarea copilului printr-o abordare sinergică dintre În domeniul protecţiei
copilului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îi revin următoarele
atribuţii: protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prevenirea separării copilului de părinţi şi
protecţia specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, în conformitate cu legislaţia
internă şi internaţională aplicabilă şi urmărind obiectivele strategiei guvernamentale în domeniu.
Misiunea Direcţiei în acest sens este – intervenţia specializată şi acordarea de asistenţă
şi protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele
prevăzute de lege în acest sens.
Un obiectiv urmărit de către DGASPC este prevenirea instituţionalizării prin specializarea
profesioniştilor care lucrează pentru sprijinirea familiei şi copiilor cu privire la obligaţiile ce le revin
şi de a asigura o cât mai bună înţelegere a acestei problematici de către toţi cei implicaţi.

IV.1. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA MODALITĂŢILOR DE INTERVENŢIE ÎN
DOMENIUL PROTECȚIEI DREPTURILOR COPILULUI
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A. Unităţi de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Botoşani la data de 31.12.2020
Centrul de plasament clasic

Nr. de copii +tineri

« Prietenia » Botoşani

CENTRU INCHIS IN ANUL
2020 ( din luna septembrie
2020 instituția nu a mai
găzduit beneficiari)
24
18
42

« Sf.Nicolae » Trușești
« Dumbrava Minunată » Pomârla
TOTAL COPII

Complex de apartamente/Complex de case integrate social/
Casa de tip familial
Complex de apartamente « Floare de Colţ » Dorohoi ( 10 apart.)
Complex de apartamente « Casa Mea » Dorohoi ( 9 apart.)

Nr. de
+tineri
47
39

Complex de apartamente « Amicii » Dorohoi ( 9 apart.)

44

Complex de apartamente “Cireşarii” Botoşani ( 3 apart.)

18

Casa de tip familial ”Lizuca” Botoșani

8

Casa de tip familial « Fluturele Speranţei » Pomârla

10

Casa de tip familial « Porțile Speranţei » Pomârla

9

Casa de tip familial “Primăvara Speranţei” Pomârla

6

Casa de tip familial “Julia şi Lorena” Pomârla

6

Complexul de case de tip familial “Sf Mina” Botoşani ( 5 case)

59

TOTAL COPII ȘI TINERI

246

Centrul Maternal din cadrul Complexului de
servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ” Botoşani

copii

9 copii și 3 mame

Centrul de primire a copilului în regim de 3
urgenţă din cadrul Complexului de servicii de
tip rezidenţial „Micul Prinţ” Botoşani
COPII / TINERI - PLECAŢI din sistemul rezidenţial în anul 2020:
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TIP IEŞIRE
Revocări
exerciţiu

datorită

Număr de copii/tineri
dobândirii

capacităţii

depline

de

43

Transfer în instituţii pentru persoane adulte cu dizabilități
din structura DGASPC

9

La AMP

23

Reintegrări în familia naturală

10

La un ONG

1

TOTAL

86

COPII - VENIŢI în sistemul rezidențial în anul 2020:

TIP INTRARE

Număr de copii

Copii din familia naturală

3

Copii din Centrul de primire a copilului în regim de
12
urgenţă și Centrul Maternal
Copii din AMP

3

Copii din alt județ

1

TOTAL

19
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Copii veniți în sistemul rezidențial - anul 2020

0%

4%

12%
19%

Copii din familia naturala
Copii din CPCRU

65%

Copii din AMP
Copii din plasament familial

În unitățile de tip rezidențial (clasice + unitățile de tip familial) din cadrul DGASPC, la data de
31.12.2020 se afla un număr de 288 copii/tineri cu măsură de plasament, din care 96 au certificat
de încadrare în grad de handicap și 116 urmează o formă de învățământ special ( 60 la Școala
Profesională Specială ”Sf Stelian” Botoșani, 56 la Școala Profesională Specială ”Ion Pillat”
Dorohoi și 2 copii în școli speciale din alte județe).
25 copii /tineri au fost transferaţi dintr-o unitate rezidenţială în altă unitate rezidenţială
Situaţia copiilor pentru care s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă la Centrul de
primire a copilului în regim de urgenţă în anul 2020:
▪

Nr. copii prezenţi la 01.01.2020 – 2

▪

Nr. intrări – 32 (32 – dispoziţia Directorului Executiv DGASPC)

▪

Nr. ieşiri – 31

▪

Nr. prezent la 31.12.2020 – 3

▪ Reintegrare în familia naturală– 13
• Instituţionalizări – 16, din care:
✓ Instituții rezidențiale din structura DGASPC: 11
✓ Instituții rezidențiale din structura ONG /uri : • Plasament familial – 1
• Plasament la AMP – 5
• Revocare la dobândirea capacității depline de exercițiu - 1
În sistemul rezidenţial de protectie a copilului, în anul 2020 au avut loc următoarele tipuri
de activităţi:
- activităţi de socializare, urmărindu-se favorizarea autonomiei personale (deprinderi de
autoîngrijire şi autoservire) şi a autonomiei şi competenţei sociale, comunitare. Pe parcursul
sfârşiturilor de săptămână şi a vacanţelor şcolare, copiii din unităţile rezidenţiale au avut prilejul
să participe la diverse acţiuni desfăşurate în instituţie şi în comunitate (concursuri sportive,
diverse spectacole, vizite la diverse instituţii, plimbări, drumeţii, organizarea zilelor de naştere,
serbări etc.). La realizarea acestora s-a beneficiat de sprijinul diverselor şcoli (Liceul Teoretic
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„N.Iorga” Botoşani, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’, Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe”
Botoşani, Grup Şcolar Industrial Bucecea, Grup Şcoalar „Demostene Botez” Truşeşti, Şcoala
,,Alexandru Ioan Cuza’’ Dorohoi, Liceul „Anastasie Başotă” Pomârla, Şcoala de Arte şi Meserii
„Ion Pillat” Dorohoi, Grup Şcolar de Industrie Uşoară Botosani, Colegiul At Laurian Botoșani,
Clubul Sportiv Botosani, Şcoala nr. 8 Dorohoi), fundaţii /asociaţii (Hand of Help, Crucea Roşie,
Sarepta Dorohoi, Kinder in Not – Con I Bimbi, Neemia, Marta – Roman, Lumină pentru copii,
M.B.K Oradia, Asociația Happy, Fundația „Prețuri pentru tine”, Fundația Hope and Homes for
Children Baia Mare,etc.), Asociația Județeană de Lupte Botoșani, biserici (Biserica ,,Sfântul Ioan’’
Botoşani, Biserica ”Vovidenia” Botoșani), instituţii de cultură (Casa Municipală de Cultură
Dorohoi, Filarmonica Botoşani, Teatrul ,,Mihai Eminescu’’ Botoşani, Teatrul de copii „Vasilache”
Botoşani, Teatrul Municipal Dorohoi), Penitenciarul de maximă siguranță Botoșani, AJOFM
Botoșani, IPJ Botoșani, ISJ Botoșani, Autoritățile Publice Locale, SC ”Dentson” SRL Botoșani
(servicii stomatologice).
În anul școlar 2019 - 2020 un număr de 10 tineri au absolvit cursurile liceale și din acestia,
4 urmează o formă de învațământ superior. În sistemul de protecție rezidențial sunt un număr de
6 studenți .
Psihologii compartimentului au oferit următoarele servicii :
➢ Evaluare psihologică și rapoarte de concluzii și recomandări:
•
➢

71 copii au fost evaluați psihologic;

Consultanță psihologică:
•

60 opii au fost consiliați psihologic- consilieri individuale;

•

45 copii aflați în plasament rezidențial au fost consiliați psihologic – consiliere
de grup.

Au fost reevaluate toate măsurile de protecție de tip rezidențial conform modificării Legii
252/2013 de modificare și completare a Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului.
• pentru un număr de 15 copii din unitățile rezidențiale s-a hotărât învoirea acestora în
familia naturală/lărgită sau alte familii în scopul petrecerii vacanțelor școlare/weekendurilor.
• din cauza limitărilor impuse de pandemia cu SARS COV-2, copiii nu au petrecut timul in
tabere/excursii.
In cadrul Compartimentului rezidențial iși desfășoară activitatea 6 manageri de caz iar fiecare
dintre aceștia manageriază aproximativ 60 de cazuri de copii / tineri din sistemul public și privat
de tip rezidențial.
Activitățile la care au participat copiii /tinerii din unitățile rezidențiale din structura
DGASPC Botoșani sunt detaliate în Anexa 6.
Evenimentele la care au participat copiii/tinerii din unitățile rezidențiale și de zi pentru
copii:
•

•

Ziua de 1 iunie 2020 a fost sărbătorită în fiecare unitate de tip rezidențial. Aproximativ 100
de copii din complexele de apartamente de la Dorohoi au participat la activităţile sportive,
desene pe asfalt şi la programul artistic desfăşurat în interiorul și imediata proximitatea a
unității rezidențiale – in condiții de limitare determinate de pandemia cu COVID-19;;
În data de 7 februarie 2020 a avut loc la Dorohoi – CUPA PRIETENIEI (ediția IV) la
fotbal, la care au participat 45 de copii din unitățile rezidențiale din Botoșani, Dorohoi,
Trușești și Pomârla;
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•

În data de 04 martie 2020, a avut loc la Teatrul ”Mihai Eminescu„ Botoșani spectacolul
„Mărțișoare din Suflet pentru Suflet”, ediția a VII – a; la această activitate au participat
aproximativ 100 de copii din evidența DGASPC;
• În anul 2020, 34 de copii și tineri de la Centrul de plasament ”Prietenia” respectiv
Complexul de apartamente ”Cireșarii” au desfășurat activități de tip liber cu voluntari ai
Asociaţiei de Voluntari ,,Lindenfeld’’ – în cadrul Proiectului ”Ajungem mari” –
”Indrăznește că crești liber”:
.
Proiectele desfasurate in cadrul Programului Ajungem MARI la Centrul de plasament
”Prietenia” Botoșani, Casa de tip familial ”Lizuca” și Complexul de apartamente
”Cireșarii” Botoșani:
Cele mai multe activitati au facut parte din proiectul de voluntariat „Da-ti pasiunea mai
departe!”, în cadrul caruia voluntarii au mers saptamanal in echipe in centre, pentru sedinte
interactive de doua ore dedicate unor domenii diverse (ajutor la teme, notiuni de limba
romana, matematica, limbi straine, ateliere creative, dezvoltare personala, etc) si continuarea
cu intalniri online atunci cand situatia nu a mai permis accesul voluntarilor in centre.
Perioada martie – noiembrie 2020 a fost o perioada dificila atat pentru copii cat si pentru
voluntari, perioada in care vizitele au fost intrerupte iar legatura s-a putut pastra doar online
sau telefonic. In intalniri online copii si voluntari s-au bucurat de revedere, au schimbat
informatii, au povestit, s-au incurajat, s-au jucat.
I. Activitatile din cadrul proiectului „Da-ti pasiunea mai departe” s-au desfasurat in aceasta
perioada si online si au fost continuate pregatirile la engleza, matematica, romana,
ateliere de dezvoltare personala, de informatica.
Totul a fost in functie de imaginatia voluntarilor, materialele si tehnica folosita. S-au jucat
diverse jocuri online, de tip quizz sau chiar jocuri de miscare.
In cadrul proiectului voluntarii din Botosani au sustinut peste 100 de intalniri cu
tinerii/copiii din Centrul de plasament ”Prietenia” și Complexul de apartamente
”Ciresarii”.
● Ajutor la teme si recuperare scolara pentru: limba romana (gramatica, citit), matematica
(geometrie, algebra, tabla inmultirii..), limba engleza, franceza, fizica, chimie, geografie,
dezvoltare vocabular, pregatire pentru BAC, examen de capacitate, cultura generala;
• Activitati practice prin care copiii isi dezvolta: abilitati de lucru in echipa, redarea
increderii in ei, jocuri de indemanare si de miscare, dezvoltarea imaginatiei, lucrul pe
calculator, jocuri de memorie, monopoly, rummy, puzzle-uri, twister.
• Activitati de identificare abilitati: colorat, decupat, realizare de tablouri,
confectionarea de felicitari, martisoare, podoabe de Craciun, colaje cu teme si
materiale diverse, modelare plastilina, lut, desen si pictura pe hartie, bricolaj.
• Petreceri aniversare, de sarbatori, 1 Iunie (de la distanta ). De 1 Iunie am incercat
sa fim alaturi de copii online si prin ce am reusit sa trimitem, torturi, materiale si jocuri
diverse.
II. Proiectul „Explorator pentru o zi” - este un proiect permanent prin care le oferim
copiilor si tinerilor sansa de a explora orasul, de a vizita si descoperi locuri , de a cunoaste si
interactiona cu oameni noi.
Voluntarii Ajungem MARI Botosani au fost alaturi de copii/tineri bucurandu-se de un numar
de 34 de iesiri in afara Centrelor, unde impreuna s-au distrat si au descoperit lucruri noi, in
perioada decembrie 2019 – martie 2020 si ulterior pastrandu-se pasurile de siguranta. Copiii
au avut parte de numeroase iesiri in oras, drumetii, piscina, parc, escalada, diverse sporturi,
activitati reacreative
III. Cursurile de „Educatie financiara si antreprenoriala” si „Educatie civica”
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In cadrul cursului de Educatie financiara si antreprenoriala copiii au invatat, in functie de
varsta, despre valoarea banilor si cum functioneaza, ce inseamna un buget si cum sa il
gestionezi, preturi, importanta meseriilor.
In cadrul cursului de Educatie civica, copiii, in functie de varsta, au invatat despre
responsabilitate, lideri, rolul in comunitate si cum functioneaza societatea.
2. Cursurile de „Siguranta online si offline”
In cadrul cursului 2 grupe de copii/tineri au invatat despre cum pot folosi in mod corect si
precaut internetul: despre nevoia de like, relatii online, social media, consum critic de informatie,
securitate online si securitate offline.
Incepand cu anul 2020, au fost susținuți un număr de 6 copii/tineri instituționalizați la sesiuni
de terapie cu psihologi locali. În anul trecut copiii/tinerii din judetul Botosani au avut un număr
de 31 ședințe de consiliere psihologică.
● In primavara anului 2020, 3 tineri au beneficiat de meditatii pentru examenele de finalizare a
studiilor: 2 tineri de la Complexul Ciresarii au sustinut meditatii la matematica si biologie pentru
bacalaureat si un copil a beneficiat de meditatii la matematica pentru Evaluarea Nationala.
● Menționăm participarea a 5 tineri de la Centrul de plasament ”Prietenia” si Complexul de
apartamente ”Ciresarii” la cursuri de improvizatie, dictie, public speaking, 2 copii la cursuri de
desen si pictura si 5 copii la cursuri de dans, organizate de specialisti colaboratori Ajungem
Mari.
● Până la momentul în care a fost suspendată activitatea cu copiii/tinerii instituționalizați din
cauza situației infecției coronavirus (COVID 19) am organizat 2 serii de grupuri de dezvoltare
personala cu un psiholog (19 copii susținuți în sesiuni săptămânale). Copiii/tinerii care au
participat la sesiuni de grup cu un psiholog local și-au descoperit punctele forte/slabe, valorile,
pasiunile. Ședințele de grup au reușit să îmbunătățească relațiile dintre copii/tineri, au mai mare
deschidere în fața voluntarilor Ajungem Mari pentru a le cere sprijinul la anumite materii școlare
sau de dezvoltare a anumitor pasiuni (exemplu: matematică, informatică, engleză). Unii dintre
copii/tineri sunt mai încrezători în forțele proprii, au curajul să răspundă la ore, iar rezultatele
bune, la anumite materii, nu întârzie să apară. Deși încă mai întâmpină unele probleme de
adaptare la cerințele școlare, copiii/tinerii au reușit să facă mici progrese în ce privește rezultatele
școlare.
In cadrul cursurilor de formare profesionala si scoala de soferi la care a fost facilitat accesul,
un adolescent si-a urmat pasiunea si a obtinut carnetul de soferi, al doilea tanar fiind in plin
proces de examinare pentru a obtine permisul de conducere.
Pandemia COVID a adus multe schimbari in activitatea asociatiei noastre. Restrictiile si nevoile
urgente determinate de criza aparuta au impus o adaptare a proiectului si a activitatilor planuite
initial si o realocare a fondurilor (pachete de alimente, jocuri si materiale educationale) .
Echipa Ajungem MARI a trimis copiilor jocuri si materiale educationale cu ajutorul carora sa le
faca perioada de autoizolare mai usoara si sa aiba alternative sanatoase si educative de
petrecere a timpului liber. De asemenea, copiii au primit dezinfectante si masti pe tot parcursul
anului.
• În data de 22 decembrie 2020, președintele Consiliului Județean Botoșani a premiat un nr 20
copii/tineri cu măsură de protecție – care au participat la activități culturale, sportive, de
voluntariat pe parcursul anului; de asemenea, au fost premiați – în același context, un nr de 22
studenți cu măsură de protecție.
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În anul 2020, copii din sistemul rezidențial au avut rezultate deosebite la activități sportive,
astfel:
• Casa de tip familial ”Lizuca” Botoșani:
Pe parcursul anului 2020 un număr de 5 copii /tinerii au fost implicați în activități
sportive/artistice, după cum urmează:
➢ B. I.- P. – este membru component al echipei Brilliant Taekwondo Sporting Club
Botoașani, care a participat la antrenamente în mod constant, atunci când acest lucru a
fost posibil.
➢ R. F. – A. - este membru component al echipei Brilliant Taekwondo Sporting Club
Botoașani, care a participat la antrenamente în mod constant, atunci când acest lucru a
fost posibil. Acesta a participat la Campionatul Național de Taekwondo și la Cupa
României organizat în București în perioada 30.10.2020-01.11.2020, unde a câștigat 2
medalii de bronz și 2 medalii de argint;
➢ 3 copii fac sport de performanță la Liceul cu Program Sportiv Botoșani.
• Complex de apartamente ”Cireșarii” Botoșani:
Pe parcursul anului 2020 un număr de 16 copii /tinerii au fost implicați în activități
sportive/artistice, după cum urmează:
- S. M. C. – a participat la jocul de fotbal Dorohoi, jud. Botoșani intitulat,,Cupa Prieteniei” din
data de 07.02.20020 ;
- L.F. - a participat la jocul de fotbal Dorohoi, jud. Botoșani intitulat,,Cupa Prieteniei” din data
de 07.02.20020 ;
- A. A. P. - a participat la jocul de fotbal Dorohoi, jud. Botoșani intitulat,,Cupa Prieteniei” din
data de 07.02.20020 ;
- B.Ge. - a participat la jocul de fotbal Dorohoi, jud. Botoșani intitulat,,Cupa Prieteniei” din
data de 07.02.20020 ;
- C.A. - a participat la jocul de fotbal Dorohoi, jud. Botoșani intitulat,,Cupa Prieteniei” din
data de 07.02.20020 ;
- Ș.A. - a participat la jocul de fotbal Dorohoi, jud. Botoșani intitulat,,Cupa Prieteniei” din
data de 07.02.20020 ;
- 8 sportivi fac sport de performanță la Liceul cu Program Sportiv Botoșani dintre care, Ignat
Daniela a participat la Campionatul Național de Cross junior I, erapa finală care a avut loc la
Timișoara în perioada 18.10.2020-18.10.2020, câștigând locul I pe echipe.
Pe parcursul anului 2020 un număr de 3 copii și tineri care au beneficiat de măsură de protecție
la Complexul de apartamente ,,Cireșarii” Botoșani, membrii ai echipei Brilliant Taekwondo
Sporting Club Botoșani, au participat la antrenamente în mod constant, atunci când restricțiile de
pandemie au permis.
B.Situaţia copiilor aflaţi în dificultate ocrotiţi prin măsuri de tip familial
B1. Plasament familial şi tutelă
Tip măsură protecţie

Nr. copii 31.12.2020

1)Plasament la rude de până la gr IV

290

2)Plasament la altă familie sau persoană

86

TOTAL

376

Tutelă

42

11

TOTAL PLASAMENT FAMILIAL +TUTELĂ

418

Copii cu dizabilități aflaţi în plasament familial

37 (12 copii cu gradul I de handicap, 13
copii cu gradul II de handicap şi 12 copii
cu gradul III de handicap)

În anul 2020, în sistemul de protecţie – plasament familial si tutelă au intrat 32 copii – măsuri
instituite de către Comisia pentru Protecţia Copilului şi instanţa de judecată, astfel:
1. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament în regim de urgență la
CPCRU cu plasament familial: 1
2. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu plasament familial:
8
3. Număr de copii din familia naturală pentru care s-a instituit măsura de protecţie – plasament
familial: 18
4. Nr de copii pentru care s-a inlocuit tutela cu plasament familial: 3
5. Nr de copii pentru care s-a inlocuit măsura de plasament în alt județ cu plasament in județul
Botoșani: 2

În anul 2020, din plasament familial și tutelă au plecat 59 copii / tineri:
1. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament familial cu plasament
în sistemul rezidenţial (inclusiv CPCRU și Centrul Maternal ”Micul Prinț”) : 4
2. Număr de copii reintegrați în familia naturală: 10

12

3. Număr de tineri pentru care s-a revocat măsura de plasament datorită dobândirii
capacităţii depline de exerciţiu: 37
4. Număr de copii pentru care s-a inlocuit măsura de plasament familial cu plasament
la AMP: 4
5. Număr de tineri transferați în tutelă: 4

Copii/tineri plecați din sistemul de
pasament familial - anul 2020
7%

Copii pentru care s-a înlocuit
măsura de plasament familial cu
plasament în sistemul rezidenţial:

7%

7%

Copii reintegrați în familia naturală

17%
Tineri pentru care s-a revocat
măsura de plasament datorită
dobândirii capacităţii depline de
exerciţiu
Copii pentru care s-a inlocuit
măsura de plasament familial cu
plasament la AMP

Transferați din plasament familial în
tutela

62%

La nivelul compartimentului, psihologii au asigurat urmatoarele servicii:
➢ Evaluare psihologică și rapoarte de concluzii și recomandări:
• 320 copii au fost evaluati psihologic;
➢ Consiliere psihologică:
• 99 copii și familiile de plasament ale acestora au fost consiliate psihologic
•
B.2. Plasament la asistenţi maternali profesionişti
Tipuri de caz

Nr. cazuri active la 31.12.2020

Asistenţi maternali atestați și angajați

264

Asistenţi maternali cu copii în plasament
260
(4 angajați au contractul de muncă suspendat la
31.12.2020)
Plasament asistenţă maternală (copii aflaţi
plasament la asistent maternal profesionist)

în 484 copii aflaţi în plasament la AMP –
(dintre care 12 sunt în regim de urgență)

Din care :
•

cu un copil în plasament

•

54

•

cu doi copii în plasament

•

189

•

cu trei copii în plasament

•

12

13

•

cu patru copii în plasament

•

1

Copii cu dizabilități aflaţi în plasament la asistenţi 104
maternali
(16 copii cu gradul I de handicap, 29 copii
cu gradul II de handicap, 56 copii cu gradul
III de handicap și 3 cu gradul IV de
handicap)

În cursul anului 2020, a fost instrumentată următoarea cazuistică la serviciul de asistenţă
maternală :
1. Atestate noi: 43
2. Reatestări: 63
3. Modificarea atestatului: 16
4. Suspendarea atestatului : 3
5. Reevaluări de plasamente la asistent maternal profesionist : toti copiii/tinerii aflaţi în
AMP au fost reevaluaţi în anul 2020
6. Retrageri de atestate ale AMP/Pensionări: 16 (motive: expirarea atestatului,
pensionare, încetarea Contractului individual de muncă ).
Observație: Reţeaua de asistenţă maternală are următoarea distribuţie zonală: 55 % dintre
AMP au domiciliul în mediu urban şi 45 % au domiciliul în mediu rural.

În sistemul de asistenţă maternală, în anul 2020 au fost următoarele intrări – total 105 copii :
1. Număr de copii care vin din Centrul Maternal ”Micul Prinț„ Botoşani la AMP: 8
2. Număr de copii care vin din familia naturală/spitale la AMP (la sesizarea spitalelor,
autorităților locale sau la sesizarea familiei): 61
3. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament familial cu plasament la
AMP: 4
4. Număr de copii care vin din Centrul de primire a copilului în regim de urgență și alte unități
rezidențiale, la AMP: 29
5. Număr de copii care vin din încredințare în vederea adopției: 2
6. Număr de copii care vin din alte județe: 1
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Copii veniți în sistemul de AMP - ANUL 2020
2%

1%
Copii din familia naturala si spitale
Copii din Centrul Maternal

28%
Copii din plasament familial

58%

Copi i din CPCRU s i alte unități
rezi dențiale
Copi i din încredințare în vederea
a dopției

4%
7%

Copi i din alte județe

In cadrul Compartimentului familial iși desfășoară activitatea 6 manageri de caz iar fiecare
dintre aceștia manageriază aproximativ 65 de cazuri de copii / tineri.
În anul 2020, din sistemul de asistenţă maternală au fost următoarele ieşiri – total 86 copii:
1.Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu plasament
familial: 8
2. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu plasament în
sistemul rezidenţial (public și privat), inclusiv CPCRU: 6
3. Număr de copii reintegrați în familia naturală: 26 ( dintre care 6 copii au fost
reintegrați în familia naturală din plasament în regim de urgență)
4. Număr de copii pentru care s-a revocat măsura de protecție datorită dobândirii
capacităţii depline de exerciţiu: 16
1. Număr de copii pentru care s-a înlocuit măsura de plasament la AMP cu încredinţare
în vederea adopţiei: 30
( Nota: 2 copii au revenit în sistemul de protecție a copilului)
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Psihologii biroului au oferit următoarele servicii :
➢ Evaluare psihologică și rapoarte de concluzii și recomandări:
•

521 copii au fost evaluați psihologic;

•

45 persoane și membrii familiilor acestora au fost evaluate psihologic în
vederea atestării ca AMP;

•

63 persoane și membrii familiilor acestora au fost evaluate psihologic în
vederea reatestării ca AMP;

•

145 de asistenți maternali profesioniști și membrii ai familiillor acestora au
fost evaluați psihologic în vederea evaluării anuale.

➢ Consiliere psihologică:
•

115 copii aflați în plasament la AMP au fost consiliați psihologic;

•

26 AMP a fost consiliați psihologic.

Au susținut sesiunile cursurilor de formare a persoanelor care au fost atestate ca AMP cât
și a celor care au fost reatestate ca AMP.
- 10 AMP au participat la grupuri suport (organizate de către specialiștii compartimentului) având
ca teme: contextul general al evoluției copilului în dificultate; pregătirea corectă a copiilor/tinerilor
pentru revocarea /înlocuirea măsurii de protecție; managementul stresului.
In cadrul Biroului de asistență maternală iși desfășoară activitatea :
• 4 manageri de caz pentru rețeaua de asistenți maternali profesioniști ( 265 asistenți
maternali);
• 8 manageri de caz iar fiecare dintre aceștia manageriază aproximativ 75 de cazuri de
copii / tineri.
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B.3. Adopţia :
În cursul anului 2020, în cadrul Biroului de adopții și postadopții au fost realizate
următoarele activități:
- evaluarea socială, psihologică și pregătirea unui număr de 23 familii/persoane care au
solicitat eliberarea atestatului de familie/persoană aptă să adopte și au fost acordate 23 de
atestate. Alte 15 familii/persoane au beneficiat de informare prealabilă la momentul exprimării
intenției de a adopta. În cursul anului 2020 o persoană a solicitat retragerea atestatului de
persoană aptă să adopte, fiind emisă dispoziție în acest sens. La data de 31.12.2020 în cadrul
Biroului de adopții și postadopții erau înregistrate alte șapte cereri de evaluare în vederea
obținerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte.
- instrumentarea a 69 cazuri/dosare pentru deschiderea procedurii de adoptie internă. Această
activitate a avut ca rezultat în anul 2020, incluzând acțiunile care se aflau pe rol la data de
01.01.2020, deschiderea procedurii de adopție pentru 51 de copii cu măsuri de protecție specială
(hotărâri definitive).
- pentru 31 copii a fost revocată măsura de protectie specială, în dosar de adopție și au fost
încredințați în vederea adopției la persoane/familii atestate ca fiind apte să adopte. Pentru trei
copii adoptabili și care au fost încredințați în vederea adopției unor familii/persoane, măsura
încredințării a fost revocată, copiii revenind în grija unui asistent maternal din jud. Botoșani. Trei
copii au avut domiciliul anterior încredințării în vederea adopției în alte județe din țară. Prin
urmare, în cursul anului 2020, pentru 30 copii a fost revocată măsura de plasament la asistent
maternal profesionist cu domiciliul în mun./jud.Botoșani și au fost încredințați în vederea adopției
la o familie/persoană adoptatoare care au continuat procedura de adopție. La data de 31.12.2020
alți zece copii se aflau în etapa de potrivire practică, fiind vizitați de familii/persoane atestate ca
fiind apte să adopte.
- 15 copii au fost adoptați până la data de 31.12.2020 de către persoane/familii domiciliate în jud.
Botosani. Unul dintre cei 15 copii a fost adoptat de către familia asistentului maternal care avea
copilul în îngrijire cu măsura de plasament.
- 36 copii s-au aflat în monitorizare post-adoptie (monitorizare trimestrială, timp de 2 ani după
încuviințarea adoptiei). Dintre aceștia, 13 copii au ieșit din perioada legală de monitorizare postadoptie, fiind cazuri reusite, închise.
C. În anul 2020 au beneficiat de serviciile Centrului Maternal din cadrul Compexului de
servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” Botoșani , 21 cupluri mamă-copil (21 mame şi 58 de
copii).
D. Pe parcursul anului 2020 au participat la activităţi instructiv – educativ - recuperatorii în cadrul
centrului un număr de 40 beneficiari din care:
•

37 beneficiari grad GRAV cu asistent personal, de tip 7, cod 11;

•

01 beneficiar grad GRAV fără asistent personal, cod tip 7 (5 și 6) , cod 12;

•

01 beneficiar grad ACCENTUAT de tip 7, cod 2;

•

01 beneficiar grad UȘOR de tip 2, cod 4;

Deoarece aceşti copii provin din familii aflate în situaţii de risc și majoritatea sunt cu grad de
handicap grav recuperarea lor a impus prelungirea programului de recuperare, pe o perioadă mai
mare de şase luni, prevăzută iniţial în proiectul Centrului.
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E. În anul 2020 a funcționat Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilități „Sf.
Spiridon” Botoșani, cu următorul număr de beneficiari/servicii:
E.1 CENTRUL DE RECUPERARE „SERA”
În cadrul centrului de recuperare se oferă activităţi complexe susţinute de echipa
pluridisciplinară: abilitare-reabilitare, recreere, socializare, activităţi educaţionale, terapie prin joc,
muzică, dans, logopedie, consiliere psihologică, kinetoterapie, psihopedagogie specială, masaj.
În anul 2020, centrul a oferit servicii pentru 29 beneficiari.
DISTRIBUŢIA BENEFICIARILOR DIN CENTRUL DE RECUPERARE „SERA”
ANUMITE CRITERII:

Număr
beneficiari

29

Gen

Vârstă/ani

Grad

Masc.

Fem.

I

II III

17

12

26 1

2

3-6

7-11

3

15

Domiciliu
12-14
11

Urban
18

Rural
11

DUPĂ

Şcolarizaţi
Înv. de masă Şc.
specială
15
10

✓ Cabinet logopedie
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate
pentru un număr de 31 de copii; cazuri de revocare – 8; cazuri noi – 7; număr total de ore/şedinţe
efectuate - 621; părinţi consiliaţi – 31.
✓ Cabinet psihologie clinică
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru
un număr de 31 de copii; cazuri de revocare – 9; cazuri noi – 8; număr total de şedinţe – 449;
părinţi consiliaţi – 31.
✓ Cabinet psihopedagogie specială
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru
un număr de 30 de copii; cazuri de revocare – 6; cazuri noi – 4; număr total de ore/şedinţe
efectuate - 489; părinţi consiliaţi – 30. Menţionăm că, începând cu luna decembrie 2020, doamna
psihopedagog a intrat în concediu prenatal.
✓ Cabinet ergoterapie
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate
pentru un număr de 31 de copii; cazuri de revocare – 9; cazuri noi – 8; număr total de şedinţe –
520; părinţi consiliaţi – 35
✓ Cabinet kinetoterapie
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate
pentru un număr de 34 de copii; cazuri de revocare – 8; cazuri noi – 11; număr total de şedinţe –
954; părinţi consiliaţi – 34
✓ Cabinet masaj
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate
pentru un număr de 30 de copii; cazuri de revocare – 7; cazuri noi – 8; număr total de ore/şedinţe
efectuate – 947; părinţi consiliaţi - 30
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✓ Cabinet asistent social
Centrul de recuperare SERA: beneficiari 29
Revocaţi: 11
Cazuri noi: 3
Evaluări inițiale/periodice/finale: 56
E.2 CENTRUL DE ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ PENTRU COPILUL CU TULBURĂRI DE
SPECTRU AUTIST (TSA)
În cadrul centrului de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA se oferă activităţi de
recuperare specifice pentru persoanele cu TSA. În anul 2020, centru a oferit servicii pentru 65
beneficiari.

DISTRIBUŢIA BENEFICIARILOR DIN CENTRUL DE ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ PENTRU
COPILUL CU TSA DUPĂ ANUMITE CRITERII:
Număr
beneficiari

Gen
Masc.

65

21

Vârstă/ani

Grad

Fem.

I

II III

44

64 0

1

Domiciliu

3-6

7-11

12-14

9

45

11

Urban

39

Rural

26

Şcolarizaţi
Înv. de masă Şc. specială

39

11

✓ Cabinet– Abilitare/Reabilitare
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru
un număr de 26 de copii; cazuri de revocare – 6; cazuri noi – 3; număr total de ore/şedinţe
efectuate: 664; părinţi consiliaţi – 26.
✓ Cabinet psihologie clinică
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un
număr de 26 de copii; cazuri de revocare – 5; cazuri noi – 3; număr total de ore/şedinţe efectuate:
683; părinţi consiliaţi – 26.
✓ Cabinet pregătire şi integrare şcolară
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate
pentru un număr de 30 de copii; cazuri de revocare – 4; cazuri noi – 6; număr total de ore/şedinţe
efectuate: 596; părinţi consiliaţi – 30.
✓ Camera de ludoterapie
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru
un număr de 35 de copii; cazuri de revocare – 7; cazuri noi – 6; număr total de şedinţe – 511;
părinţi consiliaţi – 35
✓ Camera multisenzorială SNOEZELEN
S-au realizat evaluări inițiale/periodice și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un
număr de 4 de copii (două grupe a 23, respectiv 24 beneficiari); cazuri de revocare – 5; cazuri noi
– 8; număr total de ore/şedinţe efectuate – 816; părinţi consiliaţi – 47.
✓ Cabinet asistent social
Centrul de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA: 65 beneficiari
Revocaţi: 11
Cazuri noi: 6
Evaluări inițiale/periodice/finale: 164
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În perioada 16 martie – 14 mai 2020, activitatea directă cu beneficiarii și aparținătorii
acestora înscriși la CSCCAD ”Sf. Spiridon” Botoșani a fost suspendată, prin Dispozițiile
Directorului Executiv al DGASPC Botoșani nr. 169/10.03.2020, respectiv 211/ 11.03.2020.
F. CENTRUL DE INCLUZUNE SOCIALĂ
În anul 2020, Centrul de Incluziune Socială a oferit beneficiarilor, în baza evaluării și stabilirii
potențialului de integrare socio-profesională, următoarele servicii:
-

Activități de formare a deprinderilor de viață independentă – 48 de ședințe;
Consiliere și orientare școlară – 92 de ședințe;
Consiliere și orientare profesională - 43 de ședințe;
Grupuri de suport, ateliere tematice și seminarii de dezvoltare personală - 7 ;
Mediere pe piața muncii – 137 de activități;
Angajări -14
Consiliere post-angajare -8 ședințe.

În anul 2020, au fost înscriși în cadrul centrului 202 de beneficiari (copii și tineri), după cum
urmează:
✓ 95 beneficiari cărora li s-au oferit servicii de incluziune socială săptămânal;
✓ 65 beneficiari cărora li s-au oferit servicii de incluziune socială cel puțin o dată pe lună;
✓ 42 de beneficiari cărora li s-au oferit servicii de incluziune socială ocazional.
a. Serviciile de formare și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă:
✓ Formarea și dezvoltarea abilităților emoționale
✓ Formarea și dezvoltarea abilităților cognitive
✓ Formarea și dezvoltarea abilităților sociale
✓ Formarea și dezvoltarea abilităților de autocunoaștere
S-au furnizat 10 de module de formare/dezvoltare a deprinderilor de viață independentă (
abilități emoționale, abilități cognitive, sociale și de autocunoaștere) în cadrul a 48 de ședințe de
formare.
- În perioada mai –iunie 2020, 20 de tineri înscriși la Centrul de incluziune socială și
management de caz, au participat la un program de formare deprinderi de viață independentă.
Programul a fost coordonat și implementat de către asociația The Social Incubator. LA TINERI
ESTE PUTEREA este un program local, desfășurat în România ca parte a inițiativei YOUth
Empowered, lansată de Grupul Coca-Cola HBC cu obiectivul de a crește șansele tinerilor cu
vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, din categoria neet (Not EMPLOYED, in Education or
Training), de a deveni activi pe piața muncii.
b. Activități de consiliere școlară – 92 de ședințe
Copiii/ tinerii care sunt în clasa a VIII-a și în an terminal profesional sau liceal au fost incluși întrun program de orientare școlară și profesională. Programul de orientare cuprinde: consiliere
școlară/ profesională; activități de autocunoaștere și de autoevaluare a potențialului intelectual –
calități, posibilități de dezvoltare, puncte forte; înțelegerea ambianței sociale și economice în care
trăieșc; conștientizarea factorilor implicați în alegerea unei școli și a unui profil; identificarea
motivelor care dinamizează activitatea de învățare; stabilirea traseului educațional; abilitarea
tinerilor de a face o alegere profesională; implicarea copiilor in identificarea posibililor obstacole și
a modalităților de depăsire a lor; identificarea valorilor personale.
c. Activități de consiliere profesională – 43 de ședințe
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Activitățile de consiliere profesională au avut ca și obiective: identificarea obiectivelor de carieră
propuse și stabilirea unui raport corect și eficient între aceste obiective și oferta locurilor de
muncă pe piață; cunoașterea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă și folosirea instrumentelor
de lucru(scrisoarea de intenție, CV, pregătirea pentru interviu, însușirea informațiilor privind
legislația muncii cu privire la drepturi și obligații, accesarea și valorificarea surselor oficiale de
informații privind oferte de formare profesională continuă a adulților și oferte pe piața forței de
muncă; susținerea și încurajarea tinerilor să-și identifice și să-și asume soluții oportune pentru
identificarea unui loc de muncă potrivit competențelor profesionale; reconversia profesională
adaptată la noile cerințe pe piața forței de muncă; să poată realiza o scrisoare de intenție, un CV,
precum și însușirea unor reguli generale privind prezentarea la un interviu.
d. Activități de mediere pe piața muncii – 137 :
Bursa locurilor de muncă s-a desfășurat on line in anul 2020.
e. Angajări – 14 beneficiari au fost angajați în anul 2020
f. Consiliere post – angajare – 8 ședințe

IV. 2 PREVENIREA ABANDONULUI, ABUZULUI ŞI A NEGLIJĂRII COPILULUI, SUB ORICE
FORMĂ, PRECUM ŞI A FENOMENELOR CARE POT DETERMINA INTRAREA COPILULUI ÎN
DIFICULTATE
În cursul anului 2020, Serviciul de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie a
desfăşurat activităţi specifice în intervenţia specializată a cazurilor referitoare la copii/familii aflate
în situaţie de risc, pentru un număr de 1136 copii – beneficiari direcți conform registrului de
evidență al DGASPC astfel: sesizări scrise – 989 copii, telefonice – 62 copii (9 copii la telefonul
copilului - 983) și procese verbale (CPCRU/C.M. ”Micul Prinț”) – 85 copii.
Aceste cazuri au fost repartizate conform evidenței din baza de date a serviciului, în
compartimentele de specialitate astfel:
I.

Compartimentul de evaluare inițială, consiliere pentru părinți și copii
Nr. beneficiari – 247 copii

1. Nr. copii din solicitări consiliere – 31
▪ includere în Program de consiliere psihologică – 7
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 11
▪ preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie - 2
▪ retragere sesizare – 1
▪ cazuri active - 10
2. Nr. copii din solicitări neglijare - 50
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 24
▪ transfer către un alt serviciu/centru – 11
▪ neconfirmat - 2
▪ cazuri active – 13
3. Nr. copii din solicitări instituire măsură de protecție – 16
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 3
▪ plasament în regim de urgenţă – 12
▪ cazuri active - 1
4. Nr copii potrivit solicitărilor de raport privind situaţia psiho-socială a copilului
(raport referitor la copil) (IPJ/Judecătorie/Tribunal/Parchet/DIICOT Botoşani) – 47
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

▪ realizare raport – 33
▪ răspuns (în regim de maximă urgenţă) – 10
▪ cazuri active – 4
Nr. copii urmare informărilor şi solicitărilor de evaluare a situaţiei familiale (din
partea instituţiilor publice/persoane) – 50
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 17
▪ plasament în regim de urgenţă - 2
▪ transfer către un alt serviciu/centru – 1
▪ preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 3
▪ plecat în alt judeţ/străinătate – 9
▪ răspuns – 1
▪ cazuri active – 17
Nr. copii urmare solicitărilor participării la audieri/asistări în instanţă –15
▪ participare audieri/asistări – 14
Nr. copii potrivit sesizărilor de absenteism şcolar/risc abandon şcolar/abandon
şcolar - 2
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 2
Nr. copii părăsire domiciliu/ lipsiţi de supraveghere/comportament deviant – 13
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 5
▪ răspuns - 3
▪ cazuri active - 5
Nr. copii urmare solicitărilor de informaţii/documente conform Legii nr. 272/2004 /
transfer/preluare copii – 17
▪ plasament în regim de urgenţă – 1
▪ răspuns - 16
Nr. copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal - 6
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 5
▪ cazuri active – 1

Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul protecției copilului

II.

Nr. beneficiari – 327 copii
1. Nr. copii din solicitări consiliere – 5
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 5
2. Nr. copii din solicitări neglijare – 50
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 23
▪ plasament în regim de urgenţă – 10
▪ transfer către un alt serviciu/centru – 1
▪ neconfirmat - 3
▪ cazuri active – 13
Nr. copii din solicitări instituire măsură de protecție – 25
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 11
▪ plasament în regim de urgenţă – 10
▪ transfer către un alt serviciu/centru – 3
▪ cazuri active - 1
4. Mame minore sesizate din partea:
- Maternităţii Botoşani – 86
- Maternităţii Dorohoi - 5
3.
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s-au transmis adrese de informare şi monitorizare către autorităţile locale şi
medicii de familie din judeţ cu privire la situaţia mamelor minore sesizate din
partea Maternităţii Botoşani
- nr. adrese - 91
5. Nr copii potrivit solicitărilor de raport privind situaţia psiho-socială a copilului
(raport
referitor la copil) (IPJ/Judecătorie/Tribunal/Parchet/DIICOT Botoşani) – 35
▪ realizare raport – 28
▪ răspuns (în regim de maximă urgenţă) – 7
Nr. copii aflați în risc de abandon familial – 3
▪ plasament în regim de urgenţă – 3
Nr. copii urmare informărilor şi solicitărilor de evaluare a situaţiei familiale (din partea
instituţiilor publice/persoane) – 74
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 27
▪ plasament în regim de urgenţă - 2
▪ transfer către un alt serviciu/centru – 2
▪ preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 4
▪ răspuns – 4
▪ cazuri active – 35
Nr. copii urmare solicitărilor participării la audieri/asistări în instanţă –2
▪ participare audieri/asistări – 2
Nr. copii potrivit sesizărilor de absenteism şcolar/risc abandon şcolar/abandon şcolar 3
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 3
Nr. copii părăsire domiciliu/ lipsiţi de supraveghere/comportament deviant – 18
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 7
▪ răspuns - 3
▪ cazuri active - 8
Nr. copii potrivit cererilor de decădere din drepturile părintești – 2
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 1
Nr. copii urmare solicitărilor de informaţii/documente conform Legii nr. 272/2004 /
transfer/preluare copii – 13
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 1
▪ răspuns - 12
17. Nr. copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal - 6
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 6
▪

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

III.

Compartimentul de intervenție specializată în situații de abuz, neglijare,
trafic, migrație și repatrieri copii

Nr. beneficiari – 323 copii
1. Nr. copii din solicitări consiliere – 7
▪
includere în Program de consiliere psihologică – 2
▪
menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 3
▪
plasament în regim de urgenţă – 1
▪
cazuri active - 1
2. Nr. copii din sesizări de abuz fizic şi/sau emoţional – 55
▪ includere în Program de consiliere psihologică – 4
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 28
▪ plasament în regim de urgenţă – 4
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▪
▪
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

plecat în alt județ/străinătate – 1
cazuri active – 23

Nr. copii din sesizări de abuz sexual/suspiciuni abuz sexual – 18
▪ includere în Program de consiliere psihologică – 4
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare –
7
▪ plasament în regim de urgenţă – 4
▪ cazuri active - 3
Nr. copii urmare informărilor şi solicitărilor de evaluare a situaţiei familiale (din
partea instituţiilor publice/persoane) – 25
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare –
13
▪ plecat în alt judeţ/străinătate – 3
▪ cazuri active – 9
Nr. copii din solicitări neglijare - 29
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare –
12
▪ plasament în regim de urgenţă – 4
▪ preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 1
▪ plecat în alt judeţ/străinătate – 3
▪ neconfirmat - 5
▪ cazuri active – 4
Nr. copii din solicitări de instituire a unei măsuri de protecţie – 10
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 8
▪ plasament în regim de urgenţă – 2
Nr. copii potrivit cererilor de solicitare informații/documente – 26
▪ răspuns – 26
Nr. copii urmare solicitărilor participării la audieri/asistări în instanţă – 57
▪ participări audieri/asistări – 45
▪ neparticipări (primire tardivă a cererii, lipsă mijloc transport, indisponibilitate) –
12
Nr. copii exploataţi prin muncă – 12
▪ neconfirmat - 13
Nr. copii care au consumat alcool/droguri/substanţe psihoactive; suicid – 1
• suicid - 1
Nr. copii părăsire domiciliu/ lipsiţi de supraveghere/comportament deviant – 13
• menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 5
• plasament în regim de urgenţă – 2
• cazuri active - 6
Nr. copii potrivit cererilor de repatriere/anchete sociale a copiilor de pe teritoriul
altor state - 8
▪
realizare anchete sociale/soluţionate – 6
▪
cazuri active – 2
Nr copii potrivit solicitărilor de raport privind situaţia psiho-socială a copilului
(raport referitor la copil și evaluarea în continuare a cazului)
(IPJ/Judecătorie/Tribunal/Parchet/DIICOT Botoşani) – 48 (din care 40 pe forme de
abuz sexual)
▪
realizare raport – 44
▪
retragere solicitare – 2
▪
cazuri active – 2
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14.

Nr. copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal - 14
▪
menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 11
▪
cazuri active - 3
Programe de consiliere psihologică (PPC)
aferente Serviciului de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie

A. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ (ședințe de consiliere cu PPC)
Nr. total copii – 29 din care, pentru:
❖ Consiliere individuală – nr. total copii incluşi – 6
Nr. total şedinţe de consiliere – 29
- Nr. cazuri active - 4
❖ Consiliere familială – nr. total copii incluşi – 23
Nr. total şedinţe de consiliere – 72
- Nr. cazuri active - 15
B. EVALUĂRI PSIHOLOGICE - 52
B. ALTE CONSILIERI (altele decât cele din cadrul programelor de consiliere):
- Nr. total şedinţe de consiliere (fără PPC) – 612
Notă: Menționăm că atât în perioada stării de urgență cât și perioadele specifice stării de alertă instituite pe teritoriul
României, salariații din cadrul serviciului au realizat deplasări/intervenții în teren la domiciliile familiilor/copiilor aflați în situații
de risc, în scopul evaluării cazurilor mai sus menționate

IV. 3 CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE SERVICII SPECIALIZATE ŞI DE PRACTICI INTEGRATIVE
PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ŞANSELOR ACESTORA
DE DEZVOLTARE DEPLINĂ ŞI ARMONIOASĂ
În cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi au fost
evaluate/reevaluate un număr de 2365 de cazuri, pentru care au fost emise un număr de 2365
certificate de încadrare în grad de handicap, în cursul anului 2020:
- gr. grav - 600
- gr. accentuat - 367
- gr. mediu - 1288
- gr. ușor – 110
În cursul anului 2020 au fost evaluate 588 cazuri noi.
.
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Tabel 1.4.
Număr de copii cu dizabilităţi din
următoarele categorii de afecţiuni

Număr de copii

neurologică

102

psihiatrică,
din care cu autism

579
249

locomotorie

169

vizuală

796

auditivă

36

hiv/SIDA

1

down (boli genetice)

77
Asociate-543(76 Down; 39
Altele (care nu se regăsesc in categoriile TSA)
de mai sus)
Somatice-897

Observatie: Diferențele care apar între numărul copiilor raportați pe categorii de afecțiuni la
31.12.2020 și cele din raportarea certificatelor emise în 2020 sunt reprezentate de certificatele
emise în 2019 cu valabilitate de 24 luni sau până la 18 ani.

V. COMPONENTA – PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI
Misiunea DGASPC Botoşani, în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități
şi vârstnice constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale,
servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme
speciale, aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin
mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.
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Acţiunile Direcţiei se îndreaptă către prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc pentru
persoanele aflate în dificultate, pe care acestea sau familiile lor nu pot să le soluţioneze.
În desfăşurarea activităţii în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a avut în vedere obiectivele Strategiei judeţene
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de la reabilitarea individului la
reformarea societății (pentru perioada 2014 – 2020), aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.26/27.02.2014.
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, personalul din cadrul Compartimentului de evaluare
complexă a persoanelor adulte cu handicap a efectuat un număr de 6244 evaluări/reevaluări la
sediul propriu, online şi la domiciliul persoanei, cu întocmirea raportului de evaluare complexă
pentru fiecare persoană cu handicap evaluată, recomandându-se sau nu încadrarea, respectiv
mentinerea în grad de handicap.

Evaluări 2020
Gradul

mediu de Gradul

grav de Gradul accentuat Gradul

handicap

de handicap

435
Nr. total evaluări:

handicap

473

uşor de

Respinşi

handicap
63

1

9

981 persoane
Reevaluări 2020

Gradul

grav de

handicap

Gradul

handicap

handicap

1027

mediu de Gradul

Gradul

accentuat de

3912

uşor de

Respinşi

handicap

320

1

3

Nr. total reevaluări: 5263 persoane

Nr.
crt.

Tipul de
handicap

Total persoane
reevaluate/evaluate
in anul 2020

Gr.I

Gr.II

Gr.III

Gr. IV

Respinsi

1.

Fizic

1517

349

993

172

1

2

2.

Somatic

1631

421

1170

35

1

4

3.

Auditiv

18

0

17

1

0

0

4.

Vizual

993

268

687

38

0

0

5.

Mental

586

254

208

124

0

0

6.

Psihic

857

4

844

6

0

3
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7.

Asociat

575

139

426

7

0

3

8.

HIV/SIDA

64

27

37

0

0

0

9.

Boli rare

3

0

3

0

0

0

10

Surdocecitate

0

0

0

0

0

0

S-au verificat şi analizat conţinutul dosarelor persoanelor solicitante, respectiv
documentele, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din H.G. 430/2008. În acest sens
s-au acordat servicii de consiliere persoanelor aflate în dificultate.
Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a asigurat transmiterea
dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de ordinea de zi şi data sedinţelor, in baza
convocatorului semnat de presedintele acesteia, membrilor comisiei de evaluare şi a tinut
evidenţa desfăşurării a unui număr de 99 de şedinţe, pentru care s-au intocmit procesele-verbale
privind desfăşurarea şedinţelor.
De asemenea, s-au redactat certificatele de încadrare in grad de handicap şi s-au transmis
persoanelor cu handicap documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de
încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare si integrare socială, precum si
alte documente eliberate de comisia de evaluare.
În cursul anului 2020 pe rolul instantei Tribunalulul Botosani s-au aflat 27 contestații ale
certificatelor de încadrare în grad de handicap.
În cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi au fost
evaluate/ reevaluate un număr de 2365 de cazuri, pentru care au fost emise un număr de 2365
certificate de încadrare în grad de handicap.
În cursul anului 2020 au fost evaluate 588 cazuri noi.
S-a transmis, lunar, către A.J.P.I.S., evidenţa nominală a copiilor pentru care au fost
emise certificate de încadrare în grad de handicap, inclusiv fotocopii ale acestora.

Secretariatul CPC asigură: evidenţa prezenţei membrilor Comisiei, aplicarea şi completarea
minutei,consemnarea în procesul verbal al şedinţei (audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinţa
Comisiei, hotărârile adoptate precum şi modul în care acestea au fost soluţionate), consemnarea
proceselor verbale ale Comisiei în registrul special de procese verbale, redactarea Hotărârilor
Comisiei pentru protecţia copilului, pregătirea corespondenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului,întocmirea ordinii de zi privind dosarele care sunt prezentate în şedinţele Comisiei, etc.
Alături de datele prezentate mai sus, la nivelul secretariatului CPC au mai fost redactate,
înregistrate şi transmise (la familii, persoane, primării, A.J.P.I.S.) pe lângă cele 2365 hotărâri de
încadrare într-un grad de handicap, un număr de 394 Hotărâri ale CPC (atestări AMP, reatestări,
retrageri/modificări atestate AMP, schimbări măsură de protecţie, stabilire măsură de protecţie,
revocare măsură de protecţie) şi un număr de 166 decizii fără Hotărâre (solicitări aviz, reevaluări
AMP, informări, contestaţii handicap, termen).

Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020:
o indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
a) în cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap grav, la un număr de
beneficiari/lunar;

3.970
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b) în cuantum de 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat, la un număr de 7.584
beneficiari/lunar;
o buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
a) în cuantum de 150 lei, pentru persoane adulte cu handicap grav, la un număr de 3.970
beneficiari/lunar;
b) în cuantum de 110 lei, pentru persoane adulte cu handicap accentuat, la un număr de 7.584
beneficiari/lunar;
c) în cuantum de 60 lei, pentru persoane adulte cu handicap mediu, la un număr de 465
beneficiari/lunar;
o prestatie sociala copii :
a)in cuantum de 300 lei, pentru copilul cu handicap grav (959 beneficiari/luna) ;
b)in cuantum de 175 lei, pentru copilul cu handicap accentuat (412 beneficiari/luna) ;
c)in cuantum de 60 lei, pentru copilul cu handicap mediu (1.228 beneficiari/luna) ;
o indemnizaţie pentru plata însoţitorului adultului cu handicap vizual grav:
- în cuantum de 1.348 lei , pentru un număr de 1.000 beneficiari/lunar;
o alocaţie lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA:
- în cuantum de 15 lei/zi, pentru un număr de 1 beneficiar/lunar;
Numărul mediu de persoane cu handicap (adulți și copii) care beneficiază lunar de
prestații sociale este de 14.618 beneficiari.
- conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare au fost intocmite in cadrul serviciului 10.041 dispozitii privind stabilirea,
suspendarea sau incetarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale pentru
persoane adulte si minori cu handicap ;
- conform prevederilor art. 23, alin. 1 si 2 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, persoanele cu handicap grav si accentuat, insotitorii persoanelor cu
handicap grav, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv
si mintal şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav beneficiază de gratuitate pe
toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata ; s-au eliberat
legitimatii pentru 496 beneficiari;
- conform prevederilor art. 24, alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 din Legea nr. 448/2006, republicată,
persoanele cu handicap grav, insotitorii şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
beneficiază de gratuitatea transportului interurban (auto,CFR), în limita a 12 călătorii pe an
calendaristic, iar persoanele cu handicap accentuat, precum şi însoţitorii copiilor cu handicap
accentuat, beneficiază de gratuitatea transportului interurban în limita a 6 călătorii pe an
calendaristic; s-au eliberat 43.241 bilete de calatorie gratuita pentru transport interurban pentru
3.928 beneficiari;
- conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare s-a efectuat plata dobânzii la creditele persoanelor cu handicap pentru
un număr de 14 beneficiari ;
- conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare au fost intocmite si transmise angajatorului un numar de 1.383 acorduri
privind angajarea cu contract individual de munca a unui asistent personal sau plata unei
indemnizatii lunare ;
- conform prevederilor Legii nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost transmise de institutia noastra, catre
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, 699 solicitari privind eliberarea rovinietelor pentru
persoanele cu handicap detinatoare de autoturisme, insotitori sau, dupa caz, asistenti personali
ai acestora, detinatori de autoturisme.

În instituţiile publice de protecţie specială a persoanelor cu dizabilități din judeţul Botoşani
se aflau, la data de 31.12.2020, 382 persoane cu dizabilități instituţionalizate și 1 beneficiar învoit,
după cum urmează:
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NR.
CRT.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ/
CENTRUL DE RECUPERARE ŞI
REABILITARE/CENTRUL DE ABILITARE ȘI
REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE
CU DIZABILITĂȚI

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități (CIA)
Dorohoi
Centrul de îngrijire şi Asistenţă (CIA)
Leorda
Centrul de îngrijire şi Asistenţă (CIA)
Adăşeni
Centrul de îngrijire şi Asistenţă (CIA)
Botoșani
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Ionaș” Vf
Câmpului (CIA)
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Rosetti”
localitatea Ionășeni, com. Vf Câmpului
(CIA)
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Steaua
Speranței” sat Ionășeni, com. Vf
Câmpului (CIA)
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități (CIA)
Dersca
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități CAbR
“Lucie Lecomte”
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Sf Ioan”
(CIA) Bucecea

Centrul de îngrijire și asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități
(CIAPAD) Stăuceni
Locuința maxim protejată pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Sf
Foca” Botoșani

NR.
PERSOANE
INSTITUŢIONALIZA
TE

Număr
persoane
cu
handicap

Număr
persoane
vârstnice
fără
handicap

Observații

49

49

-

-

53

53

-

-

86

86

-

-

0

0

12

12

-

-

38

38

-

-

13

13

-

-

26

26

-

-

32

32

-

18

18

-

50

50

6

6

*

-

-

1 beneficiar învoit în
comunitate cu
păstrarea locului în
instituție

TOTAL

382 + 1
382 + 1
învoit
învoit
*serviciul s-a inființat în data de 17 decembrie 2020;
32 de beneficiari vor fi transferați în perioada februarie – martie 2021 din Centrul de îngrijire și
asistență Adășeni – fiind o etapă în procesul de restructurare a sistemului rezidențial pentru adulți
cu dizabilități
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TABEL CENTRALIZAT – numărul de beneficiari instituționalizați la data de 31.12.2020, în
funcție de gradul de handicap

TIPUL DE
HANDICAP

ASOCIAT
AUDITIV
FIZIC
HIV/SIDA
MINTAL
PSIHIC
SOMATIC
VIZUAL
BOLI
RARE
SURDOCE
CITATE
TOTAL

CIA
ADĂ
ȘEN
I

CIA
BUC
ECE
A

CIA
DOR
OH
OI

CIA
LEO
RDA

CAbR
BOT
OȘA
NI

CIA
STĂ
UCE
NI

CIA
DER
SCA

11
0
3
0

0
0
3
0

4
1
11
0

4
0
12
2

5
1
1
0

4
0
1
0

2
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

CIA
"ST
EAU
A
SPE
RAN
ȚEI"
1
0
0
0

64
8
0
0

13
2
0
0

30
2
0
1

26
6
1
2

24
1
0
0

43
0
0
1

22
1
1
0

10
0
1
0

35
0
0
0

12
0
0
0

4
0
0
0

37
2
31
2
28
4
20
3
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

18

49

53

32

49

26

12

38

13

6

0
38
3

CIA
"ION
AȘ"

CIA
"RO
SET
TI"

LM
P

2
0
0
0

TO
TA
L
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Beneficiari aflați în evidența unităților rezidențiale pentru persoane adulte cu
handicap - 31.12.2020
CIA Dorohoi

CIA Leorda

13%

CIA Adăşeni

13%

CIA ”Steaua Speranței” Vf
Vâmpului

4%

CIA ”Rosetti” Vf Vâmpului

16%

8%

CIA ”Ionaș” Vf Vâmpului

7%
CIA Dersca

3%

CAbR Botoșani

23%

10%
3%

CIA „Sf. Ioan” Bucecea

CIA Stăuceni

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, personalul din cadrul CENTRULUI DE SERVICII
DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU BOTOȘANI a oferit servicii
medicale de recuperare unui număr de 140 persoane, încadrate în diverse grade de
handicap.
Aceste servicii au constat în acordarea de consultații de specialitate oferite de medic
specialist BFT,recomandări de specialitate de tip fișă tratament, eliberare scrisori medicale,
efectuare proceduri de recuperare fiziokinetoterapie: laser terapie, ultrasunet, curenți de joasă și
medie frecvență, unde ultrascurte, electromagnetoterapie, masaj și kinetoterapie.
Fiecare beneficiar de servicii medicale de recuperare oferite în cadrul centrului are acces
la un minim de 10-14 ședințe de tratament consecutive, cu posibilitatea de prelungire sau
repetare, în funcție de diagnostic (acut/cronic) și evoluție (vindecare/ameliorare/evoluție
nefavorabilă), existând o medie de 4 proceduri / beneficiar.

Nr. total
Grad Grad Grad Femei Bărbați
beneficiari I
II
III
74
9
61
4
28
46
Categorii de vârstă
18 – 30 ani
31 – 40 ani
41- 50 ani
51- 65 ani
Peste 65 ani

Comunitate Instituționalizați
66

8

Număr beneficiari
12
8
10
24
20

32

S-au realizat evaluări inițiale/finale și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un număr
de 74 de beneficiari; număr total de consultaţii – 114.
Cabinet de electroterapie, terapie combinată
S-au realizat evaluări inițiale/finale și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un
număr de 74 de beneficiari; număr total de şedinţe – 843.
Sala de kinetoterapie
S-au realizat evaluări inițiale/finale și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un
număr de 74 de beneficiari; număr total de şedinţe – 1130.
Cabinet masaj
S-au realizat evaluări inițiale/finale și s-au formulat recomandări de specialitate pentru un
număr de 74 de beneficiari; număr total de şedinţe – 924.
I. Arii de intervenţie şi direcţii de acţiune în domeniul protecţiei adultului aflat în dificultate și
management de caz:
- realizarea evaluării situaţiei psiho-socio-familiale pentru toate cazurile în care se solicită
admiterea în cadrul unui centru rezidenţial pentru persoane adulte şi vârstnice abuzate, neglijate, lipsite de îngrijire (temporar şi definitiv), abandonate;
- întocmirea Raportului de evaluare psiho-socio-familială şi înaintarea dosarului
Serviciului Juridic Contencios cu propunerea măsurii de protecţie, respectiv
admiterea/respingerea cererii de admitereîntr-un centru rezidențial;
- aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități
și vârstnice instituționalizate;
- monitorizarea evoluției/progreselor intervenite în situația psiho-socio-medicală a
beneficiarilor din centrele rezidențiale și evaluarea implementării PP; verificarea modului
în care acestora li se asigură un mediu sigur din punct de vedere al protecției împotriva
exploatării, violenței și abuzului, protecției împotriva torturii și tratamentelor crude,
inumane sau degradante;
- verificarea periodică, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare și reprezentanţii
abilitaţi ai administraţiei publice locale de domiciliu sau reşedinţă a familiilor persoanelor
cu dizabilităţi instituţionalizate, a situaţiei acestora şi propunerea măsurilor de
reintegrare a persoanelor adulte, atunci când condiţiile familiale o permit, asigurarea
monitorizării post-reintegrare;
- coordonarea activităţii centrelor rezidenţiale, a modului de aplicare a standardelor
minime de calitate şi monitorizarea implementării acestora;
- identificarea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au
generat vulnerabilitate şi nevoie socială şi stabilirea măsurilor individuale în vederea
prevenirii marginalizării sociale a acestora;
- analizarea sesizărilor cu referire la diferite situaţii de criză în care se găsesc persoanele
adulte cu dizabilități şi vârstnice aflate în îngrijirea familiei și transmiterea modului de
soluționare;
- promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în
nevoie;
- menţinerea legăturii cu reprezentanții administrației publice locale pentru identificarea şi
soluționarea cazurilor în care sunt implicate persoanele adulte şi vârstnice aflate în
dificultate, precum şi pentru promovarea asistenţei şi îngrijirii la domiciliu;
- sprijin informaţional, consilierea şi găzduirea victimelor adulte ale traficului de fiinte
umane/ persoanelor adulte supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale traficului de
persoane şi familiilor acestora, pentru a beneficia de facilităţile asigurate prin lege;
întocmirea Raportului privind evaluarea complexă a situaţiei psiho-socio-familiale a
persoanei, victimă a traficului de persoane;
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-

realizarea informării şi consilierii familiilor victimelor traficului de persoane, abuzate, în
vederea conştientizării importanţei rolului acestora în recuperarea şi reabilitarea
victimelor.

II. Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2020 în cadrul serviciului pentru
protecţia adultului aflat în dificultate și management de caz:
1. Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă pentru sesizările privind persoanele adulte şi
vârstnice aflate în dificultate, derularea activităţii de asistenţă socială pentru acestea şi, după
caz, propunerea unei măsuri de protecţie specială:
-

-

-

-

în vederea prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate, a marginalizării şi excluziunii
sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, atât
persoanele instituţionalizate în cadrul centrelor rezidenţiale din subordinea instituţiei
noastre, cât şi persoanele din comunitate care s-au adresat Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani au fost informate şi orientate către
serviciile specializate pentru a beneficia de sprijin adecvat nevoilor identificate;
s-a acordat suport informațional unui număr de 27 persoane, care s-au adresat
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani respectiv
Serviciului pentru protecția adultului aflat în dificultate și management de caz;
au fost analizate şi soluționate în termenul prevăzut de lege aproximativ 119 sesizări,
iar pentru soluționarea lor s-au întocmit 228 de adrese către instituții/persoane fizice;
în scopul identificării nevoilor, problemelor cu care se confruntă şi acordării unei măsuri
de protecţie socială, s-au evaluat pe teren/apel video/telefonic un număr de 40 de
persoane pentru care s-au întocmit Rapoarte de evaluare a situaţiei psiho-sociofamiliale/Rapoarte de întrevedere/Referate de situație de menținere în comunitate/Fișe
de închidere a cazului;
s-a colaborat cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu
reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, în scopul asigurării
mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu
privire la acţiunile antisărăcie, prevenirii şi combaterii marginalizării sociale, precum şi
pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului
Botoşani.

2. Dinamica numărului de persoane adulte cu dizabilități şi vârstnice institutionalizate în
anul 2019:
În cursul anului 2020, la nivelul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități
(CIA Leorda, CIA Adășeni, CRR Ionășeni) s-au implementat activitățile cuprinse în Planurile de
restructurare avizate de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții București și aprobate de Consiliul Județean Botoșani, după
cum urmează:
✓ Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni – ”Casa Rosetti” și ”Casa Ionaș” a fost
restructurat și s-au înființat 3 servicii sociale distincte, pentru care ANDPDCA a acordat
avize de înființare (nr.27554,27555,27556/02.12.2020), respectiv:
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Rosetti”, cu o
capacitate de 38 de locuri;
- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Ionaș”, cu o
capacitate de 12 locuri;
- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Steaua
Speranței”, cu o capacitate de 13 locuri.
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✓ restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni a început în anul 2020 și va
continua și în cursul anului 2021:
- ANDPDCA a acordat avizul de înființare ( nr.26 303/02/12/2020) pentru Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, unde vor
fi admiși 32 de benefiari de la CIA Adășeni; Centrul de Îngrijire și Asistență
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, sericiu social nou, aflat în
structura organizatorică a DGASPC Botoșani din data de 17.12.2020.
De asemenea, în perioada analizată, în vederea dezinstituționalizării persoanelor adulte
cu dizabilități aflate în instituții vechi, s-a înființat Locuința Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Foca” Botoșani, cu o capacitate de 8 locuri, serviciu social nou
în structura organizatorică a DGASPC Botoșani , care funcționează începând cu data de
17.12.2020, pentru care ANDPDCA a acordat avizul de înființare nr.35725/14.12.2020.
În scopul menţinerii, modificării sau revocării măsurii de protecţie specială, urmărindu-se
integrarea şi incluziunea socială a persoanei adulte cu dizabilități, managerii de caz împreună
cu echipele multidisciplinare, au efectuat reevaluarea situaţiei psiho-socio-medicale, o dată la
un an/ori de câte ori se impune , pentru un număr de 403 beneficiari ai centrelor de îngrijire şi
asistenţă/abilitare şi reabilitare/cămin pentru persoane vârstnice din subordinea instituţiei
noastre.
În vederea analizării posibilităţii de reintegrare în mediul familial a beneficiarilor centrelor
rezidenţiale din structura organizatorică a instituţiei noastre şi/sau achitării contribuţiei lunare de
întreţinere, în cuantum total sau parţial, s-au realizat demersuri către susţinătorii legali ai
persoanelor adulte cu handicap asistate, membrii familiilor acestora/primăriile de
domiciliu/serviciile publice de evidenţă a persoanelor, întocmindu-se în acest sens peste 500 de
adrese.
La 31.12.2020, în cele 10 centre rezidențiale/locuință protejată pentru persoane adulte
cu dizabilități și căminul pentru persoane vârstnice erau găzduiţi 409 beneficiari.
În perioada analizată, s-au efectuat:
• 2 admiteri pentru persoane adulte cu handicap şi vârstnice, cărora nu li s-a putut
asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
• 9 admiteri prin transfer, în scopul asigurării tranziţiei tinerilor cu handicap din sistemul
de protecţie a copilului/asistență maternală în sistemul de protecţie a persoanei adulte
cu handicap;
• 4 beneficiari au fost reintegrați definitiv în comunitate/mediul familial;
• 2 beneficiari au fost reintegrați în comunitate pentru o perioadă determinată;
• 24 de încetări a măsurii de protecție urmare decesului beneficiarilor.
(Anexa 7)
În perioada raportată, în scopul optimizării activităţii de protecţie specială şi oferirea de
servicii adecvate, s-a efectuat reevaluarea situaţiei psiho-socio-familiale a 16 beneficiari în
vederea transferului într-un alt centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap din
subordinea instituţiei noastre.
3. Servicii psiho-sociale acordate persoanelor vârstnice prin Compartimentul asistenţă
persoane vârstnice și asistenți personali profesioniști, în anul 2020:
-

s-au identificat nevoile a 24 de persoane vârstnice, pe baza datelor cu privire la
afecţiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a îndeplini
cerinţele fireşti ale vieţii cotidiene, prezenţa susținătorilor legali şi/sau posibilitatea
acestora de a-şi indeplini obligaţiile datorită stării de sănătate/situaţiei economice şi a
sarcinilor familiale, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective sau potenţiale
considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii;
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-

echipa multidisciplinară a analizat și a propus admiterea la Căminul pentru persoane
vârstnice Trușești pentru 4 persoane vârstnice;

-

au fost monitorizate cazurile evaluate.

4. Managementul de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial
În anul 2020, în cadrul procesului de monitorizare, managerii de caz au realizat 26
vizite lunare de monitorizare la sediul centrelor rezidențiale.
Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Hotârârea de Guvern nr.394/18.05.2020
privind declararea stării de alertă și hotărârilor privind prelungirea acesteia pe tot parcursul
anului 2020, precum și Planul de măsuri la nivelul DGASPC Botoşani în vederea prevenirii
răspândirii infectării cu COVID -19, aprobat prin Dispoziţia Directorul executiv al DGASPC
Botoşani nr.263/31.03.2020, activitățile de teren au fost suspendate, motiv pentru care,
întâlnirile de lucru pentru a analiza împreună cu echipa multidisciplinară evoluţia
situaţiei fiecărui beneficiar s-au desfășurat telefonic și/sau la sediul DGASPC Botoșani.
Managerii de caz au verificat modul de furnizare a serviciilor către beneficiari, astfel
încât acestea să se desfășoare conform Planului personalizat și prevederilor legale în domeniu
și au întocmit următoarele instrumentele de lucru prevăzute în standardele specifice minime
obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz:
- 99 de Rapoarte de monitorizare lunară și aprox. 4.400 Fișe de monitorizare în care s-au
evidențiat modificările intervenite în situația beneficiarilor, modul în care le sunt oferite serviciile
și dacă li se asigură sau nu, un mediu sigur din punct de vedere al protecției împotriva
exploatării, violenței și abuzului protecției, împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau
degradante;
- s-au întocmit aprox. 770 de Planuri personalizate inițiale/revizuite la fiecare 6 luni, 770
Procese verbale de revizuire a acestora;
- urmare ședințelor de caz cu echipa multidisciplinară privind reevaluarea anuală a situației
psiho-socio-medicale a beneficiarilor, s-au întocmit 420 de Minute ale întâlnirilor;
- în vederea identificării tuturor situațiilor de vulnerabilitate/dificultate a beneficiarilor, precum și
resursele posibile pentru prevenirea/limitarea acestora, s-au întocmit aprox. 390 de Fișe de
identificare a riscurilor, 390 Planuri de acțiune cu informații despre beneficiar/reprezentant
legal, nevoile specifice evaluate, detalii despre beneficiile și serviciile recomandate și furnizorii
acestora, rezultatele așteptate, etc.;
- urmare deceselor beneficiarilor, managerii de caz au întocmit 23 de Rapoarte de închidere a
cazurilor și Dispoziții privind încetarea acordării serviciilor sociale care au fost înaintate
Servicului Juridic, Contencios;
- prin Planul de măsuri la nivelul DGASPC Botoşani în vederea prevenirii răspândirii infectării
cu virusul SARS-CoV2, aprobat prin Dispoziţia Directorul executiv al DGASPC Botoşani
nr.263/31.03.2020, un spațiu din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Truşeşti a fost
stabilit ca locație cu destinație de triaj pentru persoanele adulte instituționalizate pentru care în
perioada pandemiei de COVID-19 s-a impus părăsirea centrului rezidențial (internare în spital,
consult medical de specialitate, etc.), iar în acest sens s-au întocmit 82 de Referate de situație
și Dispoziții privind izolarea/încetarea izolării;
- pentru cele 4 situații în care beneficiarii au fost reintegrați în comunitate/mediul familial,
managerii de caz au întocmit pentru fiecare caz, următoarele documente: Rapoarte de
închidere a cazului, Minute ale întâlnirii, Minute de informare a beneficiarului, Planuri
personalizate revizuite, Procese verbale de revizuire a acestora, Fișe de monitorizare, Fișe de
identificare a riscurilor, Planuri de acțiune, Chestionare de satisfacție a beneficiarului.Cazurile
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au fost monitorizate telefonic timp de 6 luni, întocmindu-se Note telefonice lunare, iar la
finalul acestei perioade s-au întocmit Rapoartele de monitorizare postservicii;
- pentru efectuarea transferurilor celor 16 beneficiari în cadrul altor centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu dizabilități, managerii de caz au întocmit pentru fiecare caz, următoarele
documente: Rapoarte de închidere a cazului, Minute ale întâlnirii, Minute de informare a
beneficiarului, Planuri personalizate revizuite, Procese verbale de revizuire a acestora, Fișe de
monitorizare, Fișe de identificare a riscurilor, Planuri de acțiune, Chestionare de satisfacție a
beneficiarului;
-urmare finalizării Planului de restructurare la CRR Ionășeni – ”Casa Rosetti” și ”Casa Ionaș” și
înființarea CIAPAD ”Rosetti”, CIAPAD ”Ionaș”, CIAPAD ”Steaua Speranței”,beneficiarii au fost
relocați iar în acest sens, managerul de caz a întocmit 64 de Referate de situație și 64 de
Planuri de personalizate revizuite;
5. Sprijinirea integrării socio-profesionale a persoanelor adulte cu dizabilități, instituţionalizate şi
neinstituţionalizate (locuri de muncă, sprijin pentru acces la o locuinţă socială, locuinţe de
tranzit)
Prin Compartimentul antisărăcie şi prevenire a marginalizării sociale, protecţie de tip
familial a persoanelor aflate în dificultate, pe parcursul perioadei raportate, specialiştii din cadrul
instituţiei noastre (din aparatul propriu şi din centrele rezidenţiale) au acordat servicii de sprijin
în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor adulte (loc de muncă, locuinţă, cursuri
calificare), începerii unei vieţi independente şi identificării unei locuinţe cu chirie, etc.
Observație:
Demersuri pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate
la Centrul de Abilitare și Reabilitare ”Lucie Lecomte” Botoșani (CAbR):
a) Prin Centrul de Incluziune Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani - la întâlnirile de
lucru săptămânale, organizate pe parcursul întregului an, au participat 30 tineri,
beneficiind de următoarele servicii:
• Formarea și dezvoltarea abilităților emoționale;
• Formarea și dezvoltarea emoțiilor cognitive;
• Formarea și dezvoltarea abilităților sociale;
• Formarea și dezvoltarea abilităților de autocunoaștere.
b) Prin activitățile din cadrul centrului:
În activităţile de ergoterapie din centru sunt implicaţi toţi beneficiarii, fiecare desfăşurând
un anumit tip de activitate, în funţie de capacităţile psiho-fiziologice ale acestuia, cât şi a nivelului
de atractivitate faţa de respectiva activitate. Astfel, unii beneficiari se ocupă de grădina centrului,
desfăşurând activităţi de săpat, plivit, udat, etc., în timp ce alţii se ocupă de îngrijirea spaţiului
verde din jurul centrului, a rondurilor de flori cu zone bine definite (înflorește în fiecare an o
frumoasă și multicoloră grădină de trandafiri).
Atât sub îndrumarea ergoterapeutului, pedagogului de recuperare și a asistenților
medicali şi, mai ales, sub supravegherea infirmierelor, beneficiarii participă activ la programele de
curăţenie şi dezinfecţie a dormitoarelor proprii, a punctelor sanitare, a spaţiilor comune şi a sălii
de mese.
Printre activităţile de terapie ocupaţională, se enumeră şi următoarele:
• croitorie, prin care se realizează diverse obiecte de vestimentaţie şi alte articole;
• împletit, prin care se realizează, de asemenea, obiecte de vestimentaţie (fulare, căciuli,
suport pentru telefon, poşete, vestuţe, ciorapi, etc.);
• croşetat (eşarfe, mileuri, fețe de masă şi alte articole artizanale);
• artă meşteşugărească (costume naţionale – ii);
• pictură pe sticlă (icoane pictate pe sticlă, sub directa indrumare a domnului Liviu
Şoptelea-pictor);
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•
•

realizarea unor aranjamente decorative: origami de hârtie etc.;
realizăm și huse pentru scaune.

Și anul 2020 a fost foarte bun sub aspectul implicării personalului și a beneficiarilor în activități de
integrare pe piața muncii a tinerilor. Cu toate provocările pandemiei (izolarea în centru,
închiderea accesului la exterior, limitarea vizitelor în comunitate), toți tinerii și-au păstrat locurile
de muncă dobândite anterior, iar alți tineri au fost integrați pe piața liberă a muncii.
Demersuri zilnice la posibilii angajatori din municipiu, la instituțiile abilitate, pentru
identificarea unui loc de muncă, participare la bursa locurilor de muncă, menținerea locului de
muncă etc. – prin personalul centrului (șef centru, psiholog, pedagog de recuperare, instructor de
ergoterapie):
- contactare telefonică preliminară, stabilirea întâlnirilor între părți, întocmire și prezentare
C.V., întocmirea unui dosar de înscriere în evidența A.J.O.F.M. și de angajare, ce este
fișa de aptitudini, însoțire beneficiari la evaluarea medicală de medicină a muncii, citirea
și înțelegerea contractului de muncă, semnarea lui, prima zi la locul de muncă, mediere
cu angajatorul și colegii, evitarea eventualelor conflicte, respectarea programului de
lucru, controlul emoțiilor negative, menținerea locului de muncă, drumul la/de la serviciu,
mijloace de transport, consiliere post-angajare etc.
Managementul banilor: realizarea bugetului; deschiderea unui cont de economii; stabilirea
creditelor pentru planurile de viitor; învăţarea modului în care să prevină problemele financiare
prin evitarea cheltuielilor la primul impuls, cum întocmim o listă de cumpărături, împrumutarea de
bani şi întârzierea cu plata chiriei sau a întreţinerii; achitarea contribuției de întreținere în centru,
încheierea angajamentelor de plată cu beneficiarii care dețin venituri, conform legislației în
vigoare, cum ne ferim de furturi informatice (confidențialitatea pin-ului, parolei).
Activitățile pentru identificarea, obținerea și păstrarea unei locuințe: modalități de
identificare a unei locuinţe corespunzătoare, negocierea chiriei, încheierea unui contract de
închiriere, prevenirea acţiunilor care pot duce la evacuarea din locuință, cunoaşterea drepturilor
şi responsabilităţilor celor două părţi, managementul locuinţei (prepararea hranei, păstrarea
curăţeniei, locuirea în bună înţelegere cu vecinii sau colocatarii, rezolvarea plângerilor
proprietarului etc.).
c) Instruire de către angajator:
- la momentul angajării, la locul de muncă, inclusiv în domeniul S.S.M. și P.S.I.
- pe parcursul angajării, prin cursuri periodice, organizate de angajator.
- pe parcursul angajării, prin cursuri periodice, organizate de angajator.

Rezultate deosebite pentru anul 2020:
A. o tânără a fost reintegrată în comunitate pe perioadă nedeterminată (în
locuință cu chirie)
B. 21 tineri ai centrului (5 băieți și 16 fete) sunt angajați cu contract individual
de muncă la firme private din oraș, conform următorului tabel:
TABEL BENEFICIARI ( din cadrul CabR ”Lucie Lecomte” ) CU DIZABILITĂȚI - ANGAJAȚI :

NR.
CRT.
1.

NUME SI
PRENUME
A.A.

FIRMA ANGAJATOARE
ANVI PROFESSIONAL
SECURITY S.R.L

CONTRACTUL INDIVIDUAL
DE MUNCA
Nr.1966/04.06.2018, per.
nedeterminată, 2 ore/zi
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2.

A.A.

3.

B.M-D

ANVI PROFESSIONAL
SECURITY S.R.L
S.C. FOLIPLAST S.R.L.

4.

B.M.

OVISIM IMPEX S.R.L

5.

B.M.

6.

B.A-M

SC CARREFOUR
ROMANIA SA
OVISIM IMPEX SRL

7.

B.P.

8.

C.R.

9.

C. M-V

10.

C.I.

ANVI PROFESSIONAL
SECURITY SRL
ANVI PROFESSIONAL
SECURITY S.R.L
ANVI PROFESSIONAL
SECURITY S.R.L
KAUFLAND ROMANIA

11.

D.S.

OVISIM IMPEX S.R.L

12.

E.C.

OVISIM IMPEX S.R.L

13.

F. V-V

SC FOLIPLAST SRL

14.

H.C.

OVISIM IMPEX SRL

15.

M.F.

KAUFLAND ROMANIA

16.

M.S.

17.

M. V.

S.C.GRUPUL DE
DISTRIBUŢIE ETA S.R.L
OVISIM IMPEX SRL

18.

O.GHE-M

SC ROMED SRL

19.

T.B.

20.

U.C -R

S.C.GRUPUL DE
DISTRIBUŢIE ETA S.R.L
DOVANI S.R.L

21.

U.C- A

DOVANI S.R.L

Nr.3176/06.11.2019, per.
nedeterminată, 2 ore/zi
Nr. 55/30.08.2019
per. determinată până la
29.08.2022 , 8 ore/zi
Nr.898/08.04.2019,
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.107/12.10.2016 –
per.nedeterminată – 4 ore/zi
NR.899/05.04.2019
per.nedeterminată – 8 ore/zi
NR.3312/02.06.2020
per.nedeterminată – 2 ore/zi
Nr.1965/04.06.2018
per.nedeterminată – 2 ore/zi
Nr.2086/16.10.2018
per.nedeterminată – 2 ore/zi
Nr.6111.5221/27.11.2020
per.nedeterminată – 4 ore/zi
Nr.900/05.04.2019
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.897/05.04.2019
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.45/14.07.2016
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.901/05.04.2019
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.6111.5225/27.11.2020
per.nedeterminată – 4 ore/zi
Nr.2064/01.11.2018
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.902/08.04.2019
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.371/25.06.2019
per.nedeterminată – 8 ore/zi
Nr.2063/01.11.2018
per.nedeterminată – 8 ore/zi
NR.340/11.09.2020
per.nedeterminată – 8 ore/zi
NR.341/11.09.2020
per.nedeterminată – 8 ore/zi

Alte activități:
•
•

10 decembrie 2020 – 8 ianuarie 2021 – participarea A.A.și A.AL, cu lucrări de
pictură pe sticlă, la evenimentul denumit „ Anuala Artiștilor Plastici Botoșăneni”,
confirmare publică a muncii și talentului lor.
Tinerele sunt îndrumate de artistul plastic Liviu Șoptelea. Pe holul centrului, poate
fi admirată o expoziție de picturi și icoane pe sticlă, realizate de tinere. De
asemenea, ele participă anual la Târgul Meșterilor Populari, desfășurat cu ocazia
zilelor Municipiului Botoșani, atunci când sunt permise astfel de manifestări.

•

Tânărul Z.A.I frecventează cursurile Școlii Populare de Arte „George Enescu”
Botoșani, unde tânărul este înscris în anul I (din 3 ani de studii) la secția Canto
muzică ușoară, prof. Ana-Maria Ionescu, fără taxă.

•

8 decembrie 2020 – invitație a tânărului Z.A.I la emisiunea "Instituția profesorului",
realizator Mihaela Epure, apariție pe Somax TV;
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•

Sunt tot mai apreciate iile cusute manual de tinerele centrului, în cadrul atelierului
de terapie ocupațională.

S-a colaborat cu ONG-urile şi instituţiile care realizează programe sociale pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/grupurilor sociale aflate în situaţii de dificultate sau risc,
generatoare de marginalizare sau excluziune socială, în vederea acordării de servicii de
găzduire/îngrijire la domiciliu, asigurării de alimente şi/sau medicamente, precum şi servicii de
igienizare (Direcția de Asistență Socială Botoșani, reprezentanţii administraţiei publice locale,
Crucea Roşie Română - filiala Botoşani, Fundaţia Sarepta Dorohoi, Protopopiatul Botoşani,
unităţile de asistenţă medico-socială de pe raza judeţului Botoşani, centre private – Centrul de
Asistenţă Socială “Gabriela Rădoiaş”, comuna Corlăteni, judeţul Botoşani, Centrul rezidențial
de îngrijire și asistență ”Casa Elena” Dorohoi, judeţul Botoşani, Cămin privat “Casa Maria” –
Botoşani, Centrul social rezidenţial pentru persoane vârstnice din comuna Lunca, judeţul
Botoşani).
Activitățile la care au participat beneficiarii – adulți cu dizabilități și vârstnici din
unitățile rezidențiale din structura DGASPC Botoșani sunt detaliate în Anexa 8.

VI. COMPONENTA – PERSOANE VÎRSTNICE
În structura DGASPC Botoșani, funcționează Cămin pentru persoane vârstnice Trușești.
Scopul serviciului social este asigurarea, în regim rezidențial a ansamblului de activitățiservicii sociale, servicii socio-medicale, realizate pentru a răspunde nevoilor identificate, în
vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială,
promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții persoanelor vârstnice.
. Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești, asigură la nivel local aplicarea politicilor și
strategiilor naționale de asistență socială a persoanelor vârstnice prin creșterea șanselor
recuperării și integrării acestora în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență
situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor vârstnice.
NR.
CRT.

1.

CĂMINE PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE

Cămin pentru persoane vârstnice Trușești

Număr
persoane
cu
handicap

NR.
PERSOAN
E inscrise
la
31.12.2020
27

-

Număr
persoan
e
vârstnic
e fără
handica
p
27

Observ
ații

-

În anul 2020, 4 persoane au accesat serviciile Căminului pentru persoane vârsnice Trușești iar
pentru 5 beneficiari s-a revocat înscrierea .

VII.COMPONENTA – PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE
În cadrul acestei componente, DGASPC Botoșani are in vedere: asigurarea unui cadru
efectiv de acțiune la nivel județean pentru promovarea unei politici publice integrate în domeniul
violenţei domestice, bazate pe o atitudine proactivă orientată spre reducerea costurilor sociale
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ale acestui fenomen, dezvoltarea serviciilor sociale de calitate în favoarea victimelor precum şi
în vederea reabilitării juridice şi sociale a agresorilor familiali, creşterea încrederii publicului în
instituţiile de profil, precum şi implicarea societăţii civile în programe de suport.
✓ Compartimentul Violența în familie – funcționează în cadrul Serviciului Comunitar
Specializat pentru Protecția Copilului
Nr. beneficiari – 239 copii
1. Nr. copii din solicitări consiliere – 18
▪ includere în Program de consiliere psihologică – 3
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 5
▪ retragere sesizare - 1
▪ cazuri active - 9
2. Nr. copii din sesizări de abuz fizic şi/sau emoţional – 58
▪ includere în Program de consiliere psihologică – 3
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare - 30
▪ plasament în regim de urgenţă – 10
▪ cazuri active – 15
3. Nr. copii urmare informărilor şi solicitărilor de evaluare a situaţiei familiale (din
partea instituţiilor publice/persoane) – 25
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 6
▪ răspuns - 7
▪ plecat în alt judeţ/străinătate – 1
▪ cazuri active – 11
4. Nr. copii din solicitări neglijare - 3
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 3
5. Nr. copii potrivit cererilor de solicitare informații/documente – 13
▪ răspuns – 13
6. Nr. copii urmare solicitărilor participării la audieri/asistări în instanţă – 81
▪ participări audieri/asistări – 66
▪ neparticipări (primire tardivă a cererii, lipsă mijloc transport, indisponibilitate) – 15
7. Nr. copii părăsire domiciliu/ lipsiţi de supraveghere/comportament deviant – 8
• menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare – 6
• plasament în regim de urgenţă – 1
• cazuri active - 1
8. Nr copii potrivit solicitărilor de raport privind situaţia psiho-socială a copilului
(raport referitor la copil și evaluarea în continuare a cazului)
(IPJ/Judecătorie/Tribunal/Parchet/DIICOT Botoşani) – 26
▪ realizare raport – 14
▪ răspuns (în regim de maximă urgenţă) – 5
▪ dosar clasat – 1
▪ retragere sesizare – 1
18. Nr. victime ale violenței domestice – 30 (mame - persoane adulte/minore)
19. Nr. copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal - 9
▪ menţinerea copilului în familie prin consiliere de specialitate şi monitorizare
–7
▪ preluare de/referire către un alt serviciu/instituţie – 1
▪ aflat cu măsură de protecție – 1
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✓ Locuința protejată ”VENUS” Botoșani – serviciu social înființat în data de 4 martie 2020
în cadrul Proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață in siguranță!”. Acesta
reprezintă un serviciu rezidențial, licențiat în condițiile legii, cu o capacitate de 6 locuri
care adresează nevoile victimelor violenței in familie.
✓ Grup de suport și Consiliere vocațională - două servicii adresate victimelor violenței
in familie dezvoltate tot in cadrul proiectului mai sus menționat.
In anul 2020, locuința protejată a avut 2 beneficiari iar serviciile complementare Grup
Suport și Consiliere vocațională au avut 18 beneficiari.

VIII.SERVICIILE COMPLEMENTARE
8.1 COLABORAREA CU SPAS –urile /DAS –urile din structura UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE
Întâlniri de lucru (inclusiv utilizînd platforma ZOOM) cu reprezentanți ai Unităților administrativ
teritoriale din județul Botoșani, având în vedere funcția DGASPC de coordonare la SPLASurilor:
Având în vedere funcțiile DGASPC Botoșani de colaborare și coordonare în domeniul
asistenței sociale, obiectivele Strategiilor județene în domeniul asistenței sociale (elaborate și
monitorizate de către instituția noastră), atribuțiile Biroului Programe, strategii, monitorizare,
parteneriate și coordonare APL precum și faptul că în perioada 2019 - 2020 au avut loc mai
multe modificări ale legislației din acest domeniu (sau proiecte legislative aflate în proces de
transparență decizională), specialiștii serviciului mai sus menționat au continuat în anul 2020
activități tip - întâlniri de lucru cu asistenții/lucrătorii sociali din cadrul autorităților publice
locale din județul Botoșani (în mediu fizic sau on line utilizând platforma ZOOM sau
aplicatia whatApp) sau deplasări în teren la toate cele 78 UAT –uri din județ.
Obiective urmărite:
1. creșterea nivelului de informare a decidenților din cadrul primăriilor din județ și a
personalului responsabil cu activitatea de asistență socială, cu privire la noutățile
legislative din acest domeniu, pentru o mai bună intervenție la nivel local
2. întărirea rolului colectivităților locale în ceea ce privește reducerea gradului de
vulnerabilitate a persoanelor din comunitate aflate în diverse situații de dificultate;
3. eficientizarea colaborării interinstituționale a DGASPC Botoșani cu autoritățile publice
locale din județ;
4. crearea premiselor unor parteneriate care să fundamenteze proiecte în mecanismul
financiar viitor si care să conducă la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru
persoanele vulnerabile din județul nostru.
Activități derulate și rezultate obținute:
1. În perioada ianuarie 2019 – martie 2019 s-a realizat la nivelul Biroului Programe,
strategii, monitorizare, parteneriate și coordonare APL, actualizarea mapei primăriilor
conținând 78 de fișe de tip diagnoză socială a comunelor, orașelor și municipiilor
județului Botoșani, fiecare dintre fișe conținând următoarele informații și date statistice
valabile la data de 01.01.2020:
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a. informații privind persoanele-factori de decizie din cadrul primăriei (primar,
viceprimar, secretar) precum și date de contact ale instituției (telefon, fax, adresă
de email);
b. informații privind organizarea și structura serviciului de asistență socială de la
nivelul primăriilor (personal, studii), tipuri de servicii sociale organizate la nivelul
primăriilor (centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de tip after school,
etc.) precum și proiecte în domeniul social derulate/în curs de derulare;
c. apartenențe APL-ului la un Grup de Acțiune Locală;
d. proiecte în implementare care au drept scop dezvoltarea de servicii sociale;
e. date statistice privind personale vulnerabile din comuna/orașul/municipiul
respectiv, aflate în evidența DGASPC Botoșani și anume:
-

persoane adulte cu dizabilități aflate în comunitate, funcție de gradul de
handicap;

-

persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele din subordinea
DGASPC Botoșani (date de identificare, instituția unde se află, tipul și gradul
de handicap);

-

copii cu dizabilități aflați în familie;

-

copii aflați cu măsură de protecție la un asistent maternal profesionist precum
și copii aflați în sistemul rezidențial de protecție, funcție de domiciliile părinților
dar și de domiciliul copiilor cu vârste peste 14 ani, starea de sănătate și locul
unde se află aceștia în prezent.

2. pentru tema de coordonare metodologică au fost stabilite următoarele subiecte de
discuție (prin –email, ZOOM sau aplicat WhatsApp) - susținute de către doi specialiști
din serviciu:
-

prezentarea fișei comunei/orașului/municipiului, cu discutarea posibilităților de
creare/diversificare a serviciilor sociale comunitare prin accesarea de proiecte
începând cu anul 2020, care să conducă la reintegrarea copiilor și adulților
aflați în sistemul de protecție dar și la prevenirea unor noi instituționalizări; de
asemenea, ne-am propus confruntarea si corelarea bazei de date a DGASPC
Botoșani cu informații deținute de către autoritățile locale.

-

discutarea principalelor aspecte privind procedura de acreditare a furnizorilor și
serviciilor sociale din România (Legea nr. 197 /2012 privind asigurarea calității
în domeniul serviciilor sociale republicată, HG nr.118 /2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, HG nr 476/2019 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale);

-

prezentarea HG. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a
modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în
străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile de
asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și
a modelului standard al documentelor elaborate de către aceștia.
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-

Prezentarea Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și
reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

-

Prezentarea HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal

-

Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului
județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București

-

Posibilitatea dezvoltării unor parteneriate care să conducă la accesarea unor
finanțări pentru crearea de servicii comunitare integrate

-

Nevoi de formare ale personalului din serviciul public de asistență socială

-

alte subiecte de interes din domeniul asistenței sociale: completarea corectă și
la timp a Fișei de monitorizare trimestriale privind serviciile sociale pentru copii
repectiv Fișa de monitorizare trimestrială a Centrului de zi (acolo unde există).

-

Au fost postate pe site-ul instituției (www.dgaspbt.ro) și transmise la toate
autoritățile publice locale materiale informative, ghiduri și prevederile legislative
referitoare la prevenirea infecției COVID-19:

✓ Recomandări pentru serviciile sociale aplicabile în perioada stării de alertă generată de
epidemia de COVID-19
✓ Recomandări privind reluarea activităților în contextul ieșirii din starea de urgență la
nivelul DGASPC
✓ Recomandări/Clarificări privind aplicarea prevederilor Ordonanței Militare Nr. 8
✓ GHID pentru prevenirea infecției COVID-19 în serviciile sociale pentru copii și serviciile
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități aprobat prin Ordinul nr.
1808/1466/2020 al Ministrului Sănătății și al Președintelui Autorității Naționale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
✓ Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare
✓ Recomandări UNICEF:
• Cum să vorbiți cu copilul dumneavoastră despre boala cauzată de noul
coronavirus (COVID-19) (nou)
• Noul coronavirus: intrebari si raspunsuri pentru copii si tineri
• Cum sa-ti petreci timpul daca trebuie sa stai acasa din cauza noului
coronavirus
• Cum sa te protejezi de noul Coronavirus
• Epidemia provocata de noul coronavirus: ce trebuie sa stie parintii
• Materiale în format pdf si jpg, landscape și portrait, pdf
• Protecția angajaților din serviciile sociale
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3. În perioada 01 - 31.01.2020 , a fost reactualizată harta serviciilor sociale (publice) –
județul Botoșani;
4. La cele 2 întâlniri de lucru organizate în anul 2020 cu asistenții sociali din cadrul
SPLAS-urilor, au fost prezenți 36 de asistenți/referenți sociali.
5. În anul 2020 au fost organizate la nivelul DGASPC, 2 Sesiuni de lucru cu asistenții
sociali din 20 APL-uri , in care s-a prezentat Programul de sprijin material pentru
prevenirea separării copilului de familie, derulat în parteneriat cu Fundația HHC
Baia Mare;
6. A fost implementat sistemul de registratură electronică – Registra;
Privitor la cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale, menționăm că DGASPC Botoșani a
încheiat în anul 2020 protocoale de colaborare/convenții de parteneriat cu următoarele ONG –
uri:
1. Act adițional nr. 1 la Convenția de asociere dintre Consiliul Județean Botoșani, DGASPC
Botoșani și Fundația “Hope and Homes for Children” România, cu privire la închiderea
Centrului de Plasament “Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr.
6207/02.05.2018//nr. 7737/29.03.2018//nr. 65/08.05.2018;
2. Convenție de colaborare nr. 9/23.01.2020//nr. 2176/23.01.2020, încheiată cu Asociația
Grup Civic Botoșani în vederea implementării obiectivelor Strategiei Județene de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale – județul Botoșani, pentru perioada 2019 – 2024, în
sensul acordării de servicii de consiliere și suport material familiilor aflate în situații de risc
social, pentru a depăși situația de vulnerabilitate;
3. Act adițional nr. 1 din 15.01.2020 la Protocolul de colaborare nr. 22503/144/26.09.2019
încheiat cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Botoșani în
scopul colaborării într-un spirit de asistență și sprijin reciproc a celor două părți, având la
bază dorința comună de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități vizuale și
creșterea gradului de acces la serviciile sociale a acestora;
4. Protocol de colaborare nr. 5675/24.02.2020//104/24.02.2020 încheiat cu AFC Botoșani
privind asigurarea participării la meciurile organizate pe Stadionul Municipal Botoșani
pentru beneficiarii din cadrul Complexului de Apartamente ”Cireșarii” Botoșani;
5. Convenție de colaborare nr. 5131/19.02.2020//68/19.02.2020 încheiată cu Asociația
Alianța “România Fără Orfani” privind identificarea specialiștilor interesați
de
participarea la cursurile oferite de ARFO;
6. Convenție nr. 8732/27.03.2020//15/27.03.2020 încheiată cu Asociația “Kinder in Not –
Con I Bimbi” cu sediul în loc. Pomârla, prin care se pune la dispoziția DGASPC Botoșani
un spațiu denumit “Casa Kinder”, cu rol de triaj pentru copii/tinerii aflați în evidența
DGASPC Botoșani cu măsură de protecție, care au părăsit centrul în perioada epidemiei
de COVID-19 și care au revenit sau au fost recuperați/găsiți, urmând ca aceștia să fie
izolați în acest spațiu pentru o perioadă de 14 zile;
7. Protocol de colaborare nr. 2149/23.01.2020//308/22.01.2020 încheiat cu Fundația
”Corona” Iași, având ca obiect cooperarea interinstituțională în vederea organizării și
desfășurării de activități extrașcolare în cadrul Proiectului “LA ȘCOALĂ CU BUCURIE”,
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Cod proiect: 105002;
8. Convenție de colaborare nr. 10248/23.04.2020//55/20.04.2020 încheiată cu Asociația
“Special Additions” Botoșani, privind continuarea relațiilor de colaborare, informare și
parteneriat în scopul furnizării de servicii sociale în acord cu standardele de calitate în
domeniu și cu nevoile beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către asociație;
9. Protocol de colaborare nr. 12387/21.05.2020//198/21.05.2020//43/21.05.2020 încheiat
între DGASPC Botoșani, Societatea Cultural-Artistică ”Arlechin” Botoșani și Centrul
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Județean de Voluntariat Botoșani, în vederea desfășurării de activități în beneficiul
copiilor din cadrul Complexului de Servicii Sociale – Centrul de Plasament ”Prietenia”
Botoșani;
10. Convenție de colaborare nr. 113/29.06.2020//16235/29.06.2020 încheiată între Fundația
”Casa Ioana” Botoșani - Centrul de tip familial ”Casa Ioana” și DGASPC Botoșani,
care au convenit asupra continuării relațiilor de colaborare, informare și parteneriat, în
scopul furnizării de servicii sociale în acord cu standardele de calitate în domeniu și cu
nevoile beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către Fundația ”Casa Ioana” Botoșani;
11. Contract de colaborare nr. 22830/26.08.2020 încheiat cu Asociația Lindenfeld privind
implementarea Programului educațional „Ajungem MARI” prin derularea de proiecte
educaționale și socio-recreative pentru copiii aflați în sistemul de protecție socială sau în
familii beneficiare de servicii sociale;
12. Protocol de colaborare nr. 231/08.10.2020//27382/05.10.2020 încheiat cu Asociația
Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Botoșani în scopul colaborării într-un
spirit de asistență și sprijin reciproc a celor două părți, având la bază dorința comună de a
promova drepturile persoanelor cu dizabilități vizuale și creșterea gradului de acces la
serviciile sociale a acestora;
13. Convenție de parteneriat nr. 32415/16.11.2020 încheiată cu Fundația Blue Heron
România având ca obiect colaborarea dintre părți în vederea oferirii unui suport financiar
și moral bursierilor Fundației Blue Heron, tineri provenind din sistemul de protecție al
DGASPC Botoșani;
14. Protocol de colaborare nr. 223/24.11.2020//33467/24.11.2020, încheiat între Fundația
Umanitară ”O Nouă Viață” din loc. Siret, jud. Suceava și DGASPC Botoșani privind
desfășurarea de către fundație a activităților corespunzătoare nevoilor individuale
specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități admise în Locuința Maxim Protejată ”Sf.
Foca” Botoșani, în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
15. Convenție de asociere nr. 3037/02.03.2020//62/05.03.2020//6315/28.02.2020 încheiată
între Consiliul Județean Botoșani, DGASPC Botoșani și Fundația “Hope and Homes
for Children” România, cu privire la înființarea unui Centru de Tranzit pentru tinerii care
părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani;
16. Protocol de colaborare nr. 34369/03.12.2020//1/03.12.2020 încheiat cu Asociația
Umanitară ”EUROHELP”, care are ca obiect oferirea de suport educațional/susținerea în
vederea incluziunii profesionale la părăsirea sistemului de protecție/îmbunătățirea
condițiilor de viață a copiilor/tinerilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC Botoșani;
În decursul anului 2020, D.G.A.S.P.C. a încheiat următoarele parteneriate cu I.Ş.J. şi cu
instituţiile de învăţământ din subordinea acestuia, precum şi cu alte instituţii
publice/private:
1. Protocol de colaborare cu Casa Județeană de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări
Sociale Botoșani nr. 3634/05.02.2020//9061/10.02.2020, care are ca obiect furnizarea,
începând cu data de 01.03.2020, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna
precedentă, de informații către DGASPC Botoșani privind persoanele cu handicap care
beneficiază și de bilete de tratament balnear, cu precizarea perioadei de valabilitate a
biletului de tratament, în vederea verificării biletelor de călătorie gratuită pentru transportul
interurban prezentate spre decontare de către operatorii de transport;
2. Protocol de colaborare nr. 5667/24.02.2020//360/24.02.2020 încheiat cu Școala
Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani având ca obiectiv desfășurarea unor activități în
beneficiul copiilor din cadrul Centrului de zi pentru copii cu nevoi speciale ”Șansa
mea” Botoșani;
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3. Protocol de colaborare nr.3633/05.02.2020//1075/11.02.2020 încheiat cu Spitalul de
Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni – Grajduri privind transmiterea de
informații către DGASPC Botoșani, începând cu data de 01.03.2020, până pe data de 20
a fiecărei luni, cu privire la persoanele cu dizabilități reținute, arestate sau condamnate
definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, aflate în evidența acestui spital, care au
domiciliul pe raza județului Botoșani, cu scopul de a sista plata prestațiilor sociale
cuvenite pentru perioada respectivă;
4. Protocol nr. 7244/10.03.2020//Y2 23443/06.03.2020 încheiat cu Centrul Educativ
Buziaș”, județul Timiș, în vederea desfășurării de programe și de acțiuni comune care să
contribuie la facilitarea reintegrării sociale a copiilor și tinerilor care au executat măsura
educativă a internării într-un centru educativ;
5. Acord de parteneriat nr. 2630/03.02.2020 încheiat cu Școala Profesională Specială ”Sf.
Stelian” Botoșani în vederea realizării proiectului educativ ”Prietenie fără limite”, având
ca beneficiari direcți copiii de la Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoșani,
cu scopul desfășurării unor activități extracurriculare;
6. Acord de parteneriat nr. 4041/10.02.2020 încheiat cu Școala Profesională Specială ”Ion
Pillat” Dorohoi în cadrul Concursului regional ”Mărțișorul, dar al primăverii” Ediția a Xa, 2020, cu scopul organizării unor expoziții cu produsele realizate de copii;
7. Protocol de colaborare nr.11319/11.05.2020//2245/11.05.2020 încheiat cu Unitatea
Administrativ Teritorială Suharău, care are ca obiect colaborarea părților pentru a
asigura transportul unui cuplu mamă – copil de la Direcția Generală de Asistență Socială
a Municipiului București la domiciliul său, ca urmare a unei sesizări într-o situație de
violență domestică;
8. Protocol de colaborare nr. 15103/16.06.2020//30446/22.06.2020 încheiat cu Centrul
Educativ Târgu Ocna, județul Bacău, în vederea realizării de activități de reintegrare
socială, de prevenție a comportamentelor delincvente sau asociate delincvenței,
continuării îngrijirii post-detenție a minorilor și tinerilor cu măsură de protecție specială sau
lipsiți de suportul familial de pe raza județului, de colaborare în vederea evitării acordării
plății necuvenite a prestațiilor sociale pe perioada executării măsurii educative privative de
libertate, participării la evenimentele culturale, științifice organizate de oricare dintre cele
două instituții sau în colaborare;
9. Protocol de colaborare nr. 22444/24.08.2020//10242/21.08.2020 încheiat cu Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Mihai Eminescu, care are ca obiect conlucrarea și
mobilizarea tuturor resurselor disponibile în vederea operaționalizării Metodologiei de
lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului
și serviciile publice de asistență socială și modelul standard al documentelor elaborate de
către acestea, prevăzută în H.G. nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii
de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în
străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și
protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și serviciile publice de asistență
socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
10. Protocol de colaborare nr. 35082/08.12.2020//856/07.12.2020//5802/03.12.2020 încheiat
între DGASPC Botoșani, Complexul de Apartamente ”Casa Mea” Dorohoi și Școala
Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi în vederea derulării activităților și a
evenimentelor educativ-culturale ce se vor desfășura conform regulilor impuse de
contextul actual al pandemiei și/sau online.
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8.2. PROIECTE ÎN APLICARE / IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2020 ÎN CADRUL DGASPC
PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTAREA DE PROIECTE:
✓ PARTENERIATUL CU FUNDAȚIA HHC BAIA MARE
Numărul de cazuri incluse în Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie,
Postreintegrare și Inserție socio-familială, finanţat de către Fundaţia HHC Baia Mare, judeţul
Maramureş – în anul 2020.
Numărul de cazuri incluse în Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie finanţat de
către Fundaţia HHC Baia Mare, judeţul Maramureş – în anul 2020
Prevenirea separării copilului de familie ( cazuri instrumentate de către asistenții sociali de
la Centrul maternal și autorități publice locale : 16 familii cu 47 copii

I.

I. Autorități Publice Locale (Cristinești, Răchiți, Vf. Câmpului, Tudora, Vorona) : 16 cazuri/familii (dintre care
14 evaluate și incluse în program până la 31.12.2020) cu 47 copii
Total familii sprijinite material: 16 familii
Număr de copii sprijiniți: 47 COPII
Postreintegrare: ( cazuri instrumentate de către asistenții sociali din unitățile rezidențiale și
compartimentul rezidential): 4 familii cu 5 copii

II.

II.1 Sistemul rezidențial :
A. C. (Compartiment rezidențial): 1 caz cu 1 copil
A. L. (Compartiment rezidențial): 1 caz CU 1 COPIL
B. L. ( Compartiment rezidențial): 1 caz cu 1 copil
S. T. (Complex Sf Mina): 1 caz cu 1 copil
II. 2 Sistemul de asistență maternală:

-

5 cazuri cu 12 copii

Total familii sprijinite material: 9 familii
Total copii sprijiniți material: 17 copii
III.

Inserție socio –profesională : din sistemul rezidențial, sistemul de asistență maternală (
cazuri instrumentate de către asistenții sociali din unitățile rezidențiale, compartimentul
rezidențial, compartimentul de asistență maternală): 24 cazuri

III.1 Sistemul rezidențial :
B. L. ( CP Prietenia ): 4 cazuri
A. C. și A.C ( CA Casa mea, CA Amicii și CA Floare de colt): 4 cazuri
B. G. (Compartiment rezidențial): 5 cazuri
G. I. (Compartiment rezidențial): 2 cazuri
B.A. (CA Cireșarii): 1 caz
S. T. ( Complex Sf Mina): 1 caz
III.2 Sistemul AMP:
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7 cazuri
Total tineri sprijiniti material: 24 tineri
TOTAL GENERAL FAMILII: 25 familii
TOTAL GENERAL COPII/TINERI: 88

ANUL 2019 - PROGRAM DE SPRIJIN MATERIAL ÎN CADRUL
PARTENERIATULUI CU FUNDAȚIA HHC BAIA MARE
Suma
acordată/reintegrări
din AMP și
rezidențial

Suma
acordată/ISP
din AMP și
rezidențial

Suma
acordată/PREVENIRE

IANUARIE

2900

6110

1000

FEBRUARIE

7920

11440

2650

MARTIE

3275

12090

11050

APRILIE

0

3340

9100

MAI

0

1600

2050

IUNIE

1600

6550

5700

IULIE

1600

3500

8400

AUGUST
SEPTEMBRIE

0
3800

5050
6700

8850
8900

OCTOMBRIE

1800

10.160

4500

NOIEMBRIE

1350

8450

1100

DECEMBRIE

2300

1750

1100

Luna de
acordare
ajutor

TOTAL

(Lei)

76740
167.685
26545

64400

În anul 2020, DGASPC Botoșani a aplicat următoarele proiecte și a implementat următoarele
Acorduri de parteneriat/Convenții de asociare – în scopul dezvoltării sistemului de
asistență socială:
✓

Acord de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din data de 07.11.2018 ( DGASPC
Botoșani este partenerul nr. 8 ) în cadrul Proiectului ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU
O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, cod SMIS 128038 finanțare din POCU, AXA 4, depus de
către ANES în parteneriat cu cele 41 de DGASPC-uri sau DAS-uri în cadrul apelului non
- competitiv .
Obiectiv specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională
adecvate nevoilor specifice - AP 4/ PI 9.ii
Proiectul se derulează pe o perioadă de 48 luni, până în anul 2023.
Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului ( pentru
județul Botoșani) este de 1.137.174,76 lei .
Stadiul actual de implementare:
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Locuință protejată funcțională (data deschiderii LP – 4 martie 2020);
Serviciu social licențiat;
Achiziții finalizate și încărcate în MySmis;
Regulament de organizare si funcționare aprobat prin Hotărâre de CJ;
Regulament de acordare vouchere de hrană beneficiari LP;
Proceduri de lucru elaborate conform Standardelor de calitate;
16 cazuri incluse în Programul de Grup Suport și Consiliere Vocațională;
Concepere și tipărire materiale de promovare proiect;
Promovarea proiectului în toate unitățile administrativ teritoriale din județ;
6 Protocoale de colaborare cu instituții de interes județean ;
2 cazuri de victime ale violenței în familie în LP;
Raportări lunare.
Suntem in etapa de recrutare GRUP ȚINTĂ, introducerea informațiilor de GT in
POCUFORM

✓ Acordul de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Autoritatea Națională
pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 25360 din 01.11.2018 prin care DGASPC și-a
exprimat acordul de asociere în vederea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,cod SMIS 127169 – finanțare POCU , Axa 4,
depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non competitiv .
Obiectiv specific 4.5 & 4.14: Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin
consolidarea rețelei de asistenți maternali – AP 4/ PI 9.iv
Proiectul se derulează pe o perioadă de 60 luni, până la sfârşitul anului 2023.
Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului (pentru
județul Botoșani) este de 65.505.216.69 lei;
Stadiul actual de implementare:
❖
❖

în anul 2020 s-au angajat un număr de 32 AMP ( 2 AMP au încetat activitatea la
cerere);
pentru un număr de 85 copii s-a instituit măsura de plasament la cei 32 AMP;

La data de 31.12.2020 în cadrul proiectului existau 80 de AMP care aveau în plasament
un număr de 141 copii ( din aceștia 17 erau încadrați într-un grad de handicap)
✓ Convenția de asociere nr.7737/29.03.2018 încheiată între Consiliul Județean Botoșani,
DGASPC Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, județul
Maramureș cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din
localitatea Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial. La această
convenție s-a încheiat Actul aditional nr 1 (nr. 30834/23.12.2019) respectiv Actul aditional
nr 2 (33872/16.11.2020 ) care prevede extinderea obiectivelor de realizare până la
31.12.2021
Obiectiv : reformarea sistemului de protecție a copilului
Stadiul actual: reintegrarea în familia naturală, transfer în sistemul de asistență maternală
și integrarea socio-profesională pentru 20 copii/tineri în perioada 2019 - 2020 (cu suport
material, psihologic, social adecvate) astfel încât în prezent sunt 18 de beneficiari;

-

S-au obtinut toate avizele, aprobare PUD si Autorizatia de construire CTF1- Pomârla, sau executat branșamentul de energie electric si s-a achizitionat bazinul vidanjajabil
pentru CTF 2 – Pomârla, in cadrul Conventiei. Menționam ca CTF 2 – Pomârla se află in
stadiul de finisaje si sistematizare pe verticala;
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✓ Convenția de asociere nr nr.6315/26.02.2020 încheiată între Consiliul Județean
Botoșani, DGASPC Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children Baia Mare, județul
Maramureș cu privire la înființarea unui Centru de transit pentru tinerii care părăsesc
sistemul de protectie a copilului din județul Botoșani.
Obiectiv : reformarea sistemului de protecție a copilului
Stadiul actual: finalizarea etapei de obținere avize/autorizație de construcție și
demararea lucrărilor de construcție.
✓ Programul de interes naţional PIN 2018 – sesiunea 4 „Înfiinţarea de servicii sociale de
tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” aprobat prin HG nr.
193/2018
Înființarea a două locuințe protejate și a unui centru de zi în cadrul proiectului
"Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani"
Obiectiv: dezvoltarea de noi servicii sociale prin care să se asigure atât îmbunătățirea
calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și dezinstituționalizarea sau
prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, cât și oferirea de alternative
de sprijin pentru viață independentă și integrarea în comunitate.
❑
Înființarea a 2 locuințe protejate pentru 20 persoane adulte cu dizabilități provenite,
din centrele rezidențiale clasice – în municipiul Botoșani;
❑
Înființarea unui centru de zi pentru minim 30 de persoane adulte cu dizabilități,
beneficiare ale noilor servicii sociale din locuințele protejate și din comunitate - în
municipiul Botoșani.
❑
Prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate,
beneficiare ale serviciilor sociale oferite de centrul de zi nou înființat
Valoarea totală proiect: 2.167.194,70 lei.
Stadiul actual: semnarea Convenției de finanțare nerambursabilă a avut loc în data de
23.12.2019
- a fost achiziționat serviciul de realizare a publicității proiectului și a fost publicat un
comunicat de presă la deschiderea proiectului
A fost finalizată documentația tehnico-economică și suntem în faza de solicitare de la
Consiliul Județean Botoșani a aprobării creșterii contribuției proprii.
✓ În luna mai 2019, DGASPC Botoșani a întocmit și a primit aviz de conformitate de la
ANPDCA pentru PLANUL DE INCHIDERE a Centrului de Plasament ”Sf Nicolae”
Trușești, în scopul îndeplinirii obiectivelor din Strategia națională pentru protecția
și promovarea drepturilor copilului (2014 - 2020) aprobată prin Hotărârea de Guvern
1113 /12.12,2014 care notează ca rezultat al reformei în domeniu – până în anul 2020
”Închiderea tuturor instituţiilor clasice destinate copiilor separaţi temporar sau
definitiv de familie”
În acest context, DGASPC a aplicat în luna iunie 2019, la POR 2017/8/8.1/8.3/C cu
scopul de a realiza procesul de dezinstituționalizare la Centrul de Plasament ”Sf
Nicolae” Trușești (care presupune identificarea celor mai adecvate soluții pentru
copiii/tinerii cu măsură de protecție în această instituție iar pentru copiii care nu pot reveni
în familia naturală ne propunem să construim case de tip familial și să reabilităm
apartamente sociale, astfel încât să creștem calitatea serviciilor oferite).
Urmare evaluării psiho-socio-familiale, estimăm următoarele:
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 - un număr de aproximativ 24 de copii vor fi potenţiali beneficiari pentru 2 Case de tip
familial pe care ne propunem să le construim/dotăm în comuna Trușești – prin proiect;
 De asemenea, prin acest proiect ne propunem reabilitarea/modernizarea și dotarea
corespunzătoare a unui imobil ( care a aparținut infrastructurii școlare din comuna
Trușești) cu scopul dezvoltării unui Centru de zi pentru deprinderi de viață
independentă, de serviciile căruia vor beneficia atât copiii/tinerii din cele două case de tip
familial cât și alți copii cu măsură de protecție aflați pe teritoriul comunei Trușești și în
imediata proximitate.
Stadiul actual:
Contractul de finanțare nr. 5578 a fost încheiat în data de 11.06.2020, între:
- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea de
management pentru POR 2014-2020,
- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - Organism Intermediar
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani – beneficiar
finanțare
Stadiul implementării:
- a fost elaborată documentația tehnico-economică (faza PT).
- a fost achiziționat serviciul de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic
- a fost finalizat site-ul proiectului.
Valoarea nerambursabilă: 3.581.925,06 lei
✓ Pentru optimizarea activității DGASPC și pentru creșterea calității vieții persoanelor cu
handicap – cu resurse financiare de la Consiliul Județean – a fost înființat în municipiul
Botoșani un Centru de Îngrijire și Asistență Botoșani cu 32 locuri ; aceast serviciu nou
se află în organigrama instituției din data de 17 decembrie 2020.
Stadiul actual: finalizarea achiziției de dotare a serviciului, demararea procedurii de
licențiere și mutarea beneficiarilor ( în perioada februarie – martie 2021);
✓ În anul 2020 au început lucrările de renovare la 5 apartamente din structura complexelor
de apartamente situate în municipiul Dorohoi - cu resurse financiare de la Consiliul
Județean - în scopul îmbunătățirii condițiilor de locuit pentru copiii aflați cu măsură de
protecție specială.
Aceste servicii nou înființate sunt în organigrama instituției din data de 17 decembrie
2020.
Stadiul actual: finalizarea lucrărilor de renovare a serviciilor sociale și demararea
procedurii de licențiere.
✓ În anul 2019, DGASPC Botoșani a agreat împreună cu Instituția Prefectului Botoșani și 9
alte instituții de interes județean / local – Protocolul de colaborare interinstituțională la
nivelul județului Botoșani (nr. 24355/16.10.2019) pentru implementarea Proiectului
”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale” –cod SMIS 2014+ :122607 finanțare din POCU, aplicat
de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Pe parcursul anului 2020, s-au implementat activitățile acestui proiect, s-au consiliat
referenții / asistenții sociali cu privire la instrumentele de lucru folosite, s-au efectuat vizite
de monitorizare în teren (la cele 5 UAT –uri semnatare ale Contractului de finanțare:
Ștefănești, Stăuceni, Răuseni, Mileanca și Manoleasa) împreună cu reprezentantul
CJRAE Botoșani,
✓ În luna februarie 2020 a început derularea Proiectului ”Persoane cu dizabilități –
tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod
SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529, proiect co-ﬁnanțat din Fondul Social European, prin
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Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – implementat de către
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
(ANDPDCA) cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale. Acest proiect are ca
scop realizarea unei evaluări detaliate a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu
dizabilități în vederea prioritizării restructurării acestora, identificarea nevoilor beneficiarilor
și serviciilor pe care le-ar acoperi aceste nevoi
DGASPC Botoșani a acordat suport pentru colectarea datelor din centrele rezidentiale
pentru persoane adulte cu dizabilități. S-au numit persoanele responsabile cu colectarea
datelor din centre și numirea unui coordonator județean pentru monitorizarea și
coordonarea responsabililor CR.
Colectarea datelor în acest proiect a inclus două componente: evaluarea externă și
evaluarea administrativă la nivelul fiecărui centru rezidential pentru persoane adulte cu
dizabilități din cadrul DGASPC Botosani.
În perioada 21.09.2020 - 30.11.2020 a avut loc evaluarea administrativă a celor 8 centre în
două etape:
- etapa I (21.09.2020 – 07.10.2020) s-au completat de către coordonatorii centrele
rezidentiale pentru persoane adulte cu dizabilități 4 chestionare (chestionar resurse
materiale, chestionar resurse umane, chestionar resurse financiare și fișa posturilor
vacante) iar de catre coordonatorul județean s-a completat Fișa de colectare informații
referitoare la listele de așteptare cu persoanele care solicită îngrijire rezidențială la
DGASPC;
- etapa a II a (26.10.2020 – 30.11.2020) s-au completat de către coordonatorii centrelor
rezidentiale pentru persoane adulte cu dizabilități 2 fise (fisă de colectare informații despre
fiecare persoană cu dizabilități aflată în centrele rezidențiale, fișa individuală pentru fiecare
angajat al centrului).
✓ În luna octombrie 2020 a început derularea Proiectului ”Modernizarea sistemului de
evaluare a dizabilitaþii din România” Cod SIPOCA: 719, Cod MySMIS : 129751,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitatea
Administrativă 2014-2020 -2020 – implementat de către Autoritatea Națională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) în parteneriat cu
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Scopul proiectului:
Realizarea și implementarea, printr-o abordare în acord cu prevederile Convenției ONU
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, a unui set de criterii medico-psiho-sociale în
vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități, mecanism ce devine
etapa de bază pentru intervenţii individualizate şi dezvoltarea serviciilor necesare, precum
şi pentru utilizarea eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecţie.
În acest sens, a inceput un amplu proces de colectare de date care implică toate Direcțiile
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului prin Serviciile de Evaluare Complexă.
✓ În anul 2020 a început implementarea Proiectului ”PROGRES în asigurarea tranziției
de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate”, Cod MySMIS 127380, Cod
SIPOCA 577 - proiect co-ﬁnanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020 – implementat de către Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) cu asistență
tehnică din partea Băncii Mondiale.
Scopul proiectului :
Creșterea capacității administrative a autoritățiloradministrației publice centrale și locale
cu atribuții în domeniul protecției copilului, prin introducerea de instrumente și standarde
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comune, în vederea optimizării procesului decizional de asigurare a tranziției de la
îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate.
În acest sens, DGASPC Botoșani a acordat suport – prin managerii de caz - pentru
colectarea datelor prin completarea aplicației ”i – Progres” pentru fiecare copil cu
măsură de protecție din sistemul public și privat, pentru asistenții maternali profesioniști
cât și pentru familiile de plasament si infrastructura de servicii de tip rezidențial din județul
Botoșani.
✓ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a semnat în data
de 17.08.2020 Acordul de parteneriat – care este Anexă la Hotărârea Consiliului Local
Botoșani nr 252/11.08.2020 (DGASPC Botoșani reprezintă Partenerul nr. 1 - in acest
document) prin care şi-a exprimat acordul de asociere în vederea implementării
Proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” care este
aplicat de către UAT Municipiul Botoșani în parteneriat cu DGASPC Botoșani și Direcția
de Asistență Socială Botoșani în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 5 — Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității,
Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare, Prioritatea de Investiți 9.vi - Strategii de dezvoltare Iocală plasate
sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate
(roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate
în contextul mecanismului de DLRC.
.
•
•

Localizarea proiectului: Municipiul Botoșani, Regiunea Nord-Est, România
Durata estimată a proiectului: maximum 36 de luni de la data semnării contractului
de finanțare, dar nu mai târziu de data de 31.12.2023. În cazul în care Autoritatea de
Management prelungește durata de implementare a programului, este posibilă și o
prelungire a proiectului în consecință.
• Obiectivul general al proiectului propus este reprezentat de creșterea coeziunii sociale
la nivelul teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Botoșani prin
dezvoltarea capacității locale de furnizare a serviciilor medico-sociale de o manieră
integrată.
• Proiectul propus se încadrează în următorul obiectiv specific al SDL Botoșani în context
DLRC:
➢ OS6: Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate, axate pe nevoile
persoanelor marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane pe o perioadă de 3 ani;
Proiectul propus este unul integrat, prin adresarea obiectivului sus-menționat realizându-se
complementaritatea cu intervențiile în infrastructură propuse a fi realizate prin Programul
Operațional Regional în context Grup de Acțiune Locală ”Botoșani pentru Viitor” ( structură în
care DGASPC este membru asociat).
Scopul cererii de finanțare este reprezentat de înființarea unei structuri de tip centru
comunitar integrat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală
comunitară și H.G. nr. 324/2019 privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de
asistență medicală comunitară. În conformitate cu actele normative mai sus arătate, centrul
comunitar integrat reprezintă o structură ce furnizează de o manieră integrată servicii medicosocio-educaționale.
Prin Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale (2019 – 2024), elaborată de către
DGASPC Botoșani și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 190 din
19.12.2018, se identifică ca o nevoie prioritară:
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” Asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copilului la cea bazată pe familie și
comunitate, în beneficiul copiilor care trăiesc în prezent în instituţii, dar şi pentru cei care
trăiesc în cadrul comunităţilor, fiind lipsiţi adeseori de sprijinul adecvat.
Aceste activități vor fi implementate în cadrul Centrului Comunitar Integrat – serviciu creat și
dezvoltat în cadrul acestui proiect.
Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului ( pentru
DGASPC Botoșani) este de 266.260 lei .

IX.MANAGEMENTUL CALITĂŢII ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL
•

Sistemul de control intern managerial și Sistemul de management al calității

Pe parcursul anului 2020, la nivelul D.G.A.S.P.C Botoșani a continuat implementarea
și dezvoltarea Sistemului de management al calităţii și a Sistemului de control intern managerial,
în vederea respectării prevederilor legale cuprinse în Ordinul 600/2018 al Secretariatului General
al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.
Sistemul de management al calităţii este mijlocul şi garanţia obţinerii sistematice a calităţii
serviciilor în cadrul D.G.A.S.P.C Botoşani şi asigură cadrul necesar alocării mijloacelor,
resurselor şi informaţiilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor care concură la realizarea
serviciilor. Acest sistem are ca referinţă standardul SR EN ISO 9001:2008, standard care
cuprinde cerinţele necesare pentru sistemul de management al calităţii şi care este considerat
adecvat pentru principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul instituţiei.
La data de 31.12.2020 documentele sistemului managementului calităţii în vigoare
sunt:
- Manualul calităţii, cod MC ediţia 06, elaborat în conformitate cu prevederile din ISO 9001:2008.
- Proceduri funcţii ale sistemului - cod PS (proceduri documentate cerute de standardul de
referinţă) în număr de 12.
- Proceduri de control intern/managerial - cod PCIM (proceduri documentate aplicabile tuturor
serviciilor/birourilor) în număr de 6.
- Proceduri de lucru - cod PL (proceduri documentate aplicabile în cadrul activităţilor relevante
din compartimentele funcţionale) în număr de 75.
- Proceduri operaționale - cod PO (proceduri documentate aplicabile în cadrul activităţilor
relevante din compartimentele funcţionale) în număr de 123.
- Strategia de control a Sistemului de management pentru perioada 2017 – 2020.
- Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pentru anul 2020
În anul 2020, datorită modificării standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale din structura D.G. A.S.P.C Botoșani au continuat revizuirea procedurilor operaționale
elaborate la nivelul centrelor rezidențiale pentru copii, centrelor rezidențiale pentru adulți și a
centrelor de zi pentru copii cu dizabilități. În unele cazuri au fost elaborate ediții noi ale
procedurilor întocmite. Urmare înființării a noi servicii sociale sau reorganizării celor existente au
fost elaborate proceduri noi. Au fost totodată actualizate dispozițiile care stabileau persoanele
responsabile cu elaborarea, avizarea și aprobarea procedurilor.
În anul 2020, activitatea în domeniul managementului calității și a implementării
Sistemului de control intern managerial s-a axat pe:
- continuarea implementării și dezvoltării Sistemului de Management al Calităţii;
- continuarea implementării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial;
- verificarea procedurilor sub aspectul compatibilităţii cu cerinţele specifice ale legislaţiei în
domeniu;
- organizarea şi derularea activităţii de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor;
- asigurarea informării şi difuzării reglementărilor în domeniul calităţii;
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- întocmirea periodică a rapoartelor cu privire la stadiul implementării celor două sisteme şi
transmiterea acestora la instituţiile de nivel superior;
- reprezentarea instituţiei în relaţia cu terţii privind aspecte referitoare la implementarea și
dezvoltarea Sistemului de management al calităţii și a Sistemului de control intern managerial.
În anul 2020, Comisia de monitorizare și-a continuat activitatea, realizând coordonarea
implementării obiectivelor stabilite în Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern
managerial 2020. Prin dispoziție a Directorului executiv a fost actualizată componența Comisiei
de monitorizare, astfel încât aceasta să își îndeplinească atribuțiile conform prevederilor legale și
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei.
În cadrul întâlnirilor de lucru s-a pus accent de creșterea gradului de conştientizare a
întregului personal din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani
asupra importanței implementării celor două sisteme în derularea activităților în cadrul instituției.
Personalul este în mare parte conştient de necesitatea realizării obiectivelor calităţii şi de
respectarea procedurilor specifice de lucru din cadrul fiecărui compartiment.
Starndardele care s-au respectat referitor la Sistemul de control intern managerial:
• Standardul 1- Etică, integritate
• Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
• Standardul 3 - Competenţa, performanţa
• Standardul 4 - Structura organizatorică
• Standardul 5 – Obiective
• Standardul 6 – Planificarea
• Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
• Standardul 8 – Managementul riscului
• Standardul 9 – Proceduri
• Standardul 10 - Supravegherea
• Standardul 11 - Continuitatea activităţii
• Standardul 12 – Informarea şi Comunicarea
• Standardul 13 – Gestionarea documentelor
• Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară
• Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
• Standardul 16 – Auditul intern
În cadrul D.G.A.S.P.C Botoşani a fost înfiinţat un compartiment de audit, dar pe
parcursul anului posturile din acest compartiment au rămas vacante. Se intenționează ca în
cursul anului 2021 să se demareze procedura de ocupare a celor două posturi din structura
compartimentului de audit.
Licențierea serviciilor de tip rezidențial din cadrul D.G.A.S.P.C Botoșani
În anul 2020 a continuat procedura de notificare a modificărilor intervenite în structura
serviciilor de tip rezidențial/de zi pentru copii și adulți care au obținut acreditarea/licențierea în
anii anteriori. Procedura s-a derulat sub coordonarea Responsabilului cu Managementul Calității.
S-au purtat numeroase discuții cu reprezentanții ANPDCA și ANPD asupra unor aspecte neclare.
Au fost obținute decizii de licențiere provizorie pentru următoarele servicii sociale: Căminul pentru
persoane vârstnice Trușești, Casa de tip familial ”Lizuca” și Locuința protejată ”VENUS”. A fost
trimis dosarul de reacreditare pentru Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități Dorohoi. S-au depus dosare de acreditare pentru: Casa de tip familial ”Fluturele
speranței”, Casa de tip familial ”Porțile speranței”, Centrul de servicii de recuperare neuromotorie
de tip ambulatoriu.
Licența
Nr.
Serviciul social
Licența provizorie
definitivă
crt.
Biroul asistență maternală
02.05.2018
1
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2

Centrul maternal

3

Centrul de primire a copilului in regim de urgenta

4

Locuința protejată ”Venus”

5

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale
”Șansa Mea”

6

Centrul de Plasament ”PRIETENIA”

7

Casa de tip familial ”Lizuca”

8

Complexul de apartamente Cireșarii - ap. 1

9

Complexul de apartamente Cireșarii - ap. 2

10

Complexul de apartamente Cireșarii - ap. 3

11

Centrul de recuperare SERA

12

Centrul de asistență specializată pentru copilul
cu TSA

13

Complexul de case ”Sf. Mina” – casa 1

14

Complexul de case ”Sf. Mina” – casa 2

15

Complexul de case ”Sf. Mina” – casa 3

16

Complexul de case ”Sf. Mina” – casa B

17

Complexul de case ”Sf. Mina” – casa C

18

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 1

19

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 2

20

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 4

21

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 5

22

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 6

23

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 7

24

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 8

25

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 9

26

Complexul de apartamente ”Amicii” - ap 10

27

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 1

28

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 2

29

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 4

01.05.2023
27.05.2016
27.05.2021
08.04.2016
08.04.2021
25.08.2020
25.08.2021
02.05.2018
01.05.2023
24.10.2016
24.10.2021
21.12.2020
20.12.2021
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
11.06.2018
10.06.2023
11.06.2018
10.06.2023
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
26.06.2018
25.06.2023
26.06.2018
25.06.2023
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
serviciul s-a inființat
în data de 17
decembrie 2020
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
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30

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 5

31

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 6

33

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 7

34

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 8

35

Complexul de apart ”Casa mea” – ap 9

36

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 1

37

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 2

38

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 3

39

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 4

40

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 5

41

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 6

42

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 7

43

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 8

44

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 9

45

Complexul de apart ”Floare de colț” – ap 10

46

Casa de tip familial ”Primăvara speranței”

47

Casa de tip familial ”Julia și Lorena”

48

Casa de tip familial ”Fluturele speranței”

49

Casa de tip familial ”Porțile speranței”

50

Centrul de plasament ”Dumbrava minunată”

51

Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești

52

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Botoșani

53

Locuința maxim protejată pentru persoane
adulte cu dizabilități ”Sf. Foca” Botoșani

54

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane

08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
09.10.2017
08.10.2022
serviciul s-a inființat
în data de 17
decembrie 2020
10.10.2017
09.10.2022
10.10.2017
09.10.2022
10.10.2017
09.10.2022
10.10.2017
09.10.2022
10.10.2017
09.10.2022
10.10.2017
09.10.2022
serviciul s-a inființat
în data de 17
decembrie 2020
10.10.2017
09.10.2022
10.10.2017
09.10.2022
serviciul s-a inființat
în data de 17
decembrie 2020
02.05.2018
01.05.2023
02.05.2018
01.05.2023
S-a despus dosarul
de acreditare în luna
decembrie 2020
S-a despus dosarul
de acreditare în luna
decembrie 2020
Dosar retras
(proiect închidere –
convenție HHC)
Dosar retras ( proiect
închidere prin fonduri
POR)
serviciul s-a inființat
în data de 17
decembrie 2020
serviciul s-a inființat
în data de 17
decembrie 2020
In curs de licențiere
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55

adulte cu dizabilități ”Sf. Ioan” Bucecea
Centrul de abilitare și reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Lucie Lecomte”

56

Centrul de îngrijire și asistență Adășeni

57

Centrul de îngrijire și asistență Leorda

58
59

04.08.2016
04.08.2021
09.12.2016
09.12.2021
11.07.2016
11.07.2021
29.02.2016
29.02.2021
10.11.2016
10.11.2021

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Dorohoi
Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Dersca

60

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități ”Ionaș”
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Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități ”Rosetti”

S-a despus dosarul
de licențiere în luna
decembrie 2020
15.06.2016
15.06.2021

S-a despus dosarul de
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Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
licențiere în luna decembrie
adulte cu dizabilități ”Steaua Speranței”
2020

63

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Stăuceni

29.02.2016
29.02.2021

64

Cămin pentru persoane vârstnice Trușești

19.05.2020
19.05.2025

X.RESURSE UMANE, SALARIZARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, în anul 2020 a fost întocmită si aprobată structura organizatorică la nivelul DGASPC,
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 99/29.07.2020 și Hotărârea nr.165/17.12.2020.
Activitatea Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură este asigurata cu urmatoarele
activitati:
• Transmitere răspunsuri/adrese către persoane fizice/persoane juridice, prin intermediul
poștei electronice a instituției – 1.200;
• Petiții primite prin intermediul poștei electronice/registratura instituției – 19;
• Informare, consiliere și îndrumare petenți/beneficiari ai serviciilor sociale/alte categorii de
persoane – 20.000;
• Primire, analizare și înregistrare în ordine cronologică a corespondenței și a documentelor
(intrări/ieșiri) – 37.463;
• Repartizare documente către compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. – 37.463;
• Convorbiri telefonice cu compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C., precum si cu
persoanele care solicita informatii de interes public - 15.000;
• Completare si repartizare ordine de deplasare – 1.490;
• Înscriere în audientă (directori) – 800;
• Transmitere/primire documente prin fax – 7.000;
În cursul anului 2020 au încetat un numar de 43 Contracte individuale de munca.
În anul 2020 s-au realizat două transferuri în funcție publică, astfel:
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⎯ SERVICIUL DE INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE – 1
functie publica de executie, de consilier, clasa I, grad profesional asistent,
⎯ BIROUL

PROGRAME,

STRATEGII,

MONITORIZARE,

PARTENERIATE

ȘI

COORDONARE A.P.L - 1 functie publica de executie, de consilier, clasa I, grad
profesional principal.
Deasemenea, la nivelul DGASPC în anul 2020, au fost incheiate si inregistrate in Registru
general de evidenta a salariatilor, un numar 56 Contracte individuale de munca, astfel:
FUNCȚII CONTRACTUALE
BIROUL ASISTENTA MATERNALA
Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Asistent maternal

36

determinata

COMPARTIMENTUL SSM-PSI SI MANAGEMENTUL CALITATII
Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Inspector de specialitate

1

determinata

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE BOTOSANI
Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Bucătar

3

1 nedeterminata / 2
determinată

Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Infirmier

2

determinată

Asistent medical

2

determinată

Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Infirmier

2

determinată

Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Asistent medical

2

determinată

CIAPAD STAUCENI

CIA LEORDA

CIA ADASENI

CIAPAD IONASENI
Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Infirmier

3

determinată

CIAPAD DOROHOI
Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului
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Asistent medical

determinată

2

COMPLEX DE APARTAMENTE „CASA MEA” – DOROHOI
Denumirea postului

Nr. angajări

Durata contractului

Instructor de educatie

3

2 determinată / 1
nedeterminată

STRUCTURA D.G.A.S.P.C. BOTOŞANI LA DATA DE 31.12.2020
Nr. total
de funcții
publice de
conducere

Nr. total
de funcții
publice de
execuție

16

127

143

21

1300,25

1464,25

ocupate

10

97

107

11

945

1063

vacante

6

30

36

10

355,25

401,25

Total, din
care:

Nr.
Nr. total de
Nr. total de
total
funcții
funcții
de
contractuale contractuale
funcții
de
de execuție
publice conducere

Nr. total
de
posturi
din
cadrul
instituției
publice

În anul 2020, au avut loc următoarele colaborări pentru cursuri de perfecționare destinate
specialiștilor DGASPC:
- În luna mai 2020, 25 de asistenți sociali / psihologi au participat la Cursul on line ”Îngrijirea
competentă a copilului cu traumă” - organizat de către DGASPC Botoșani în colaborare cu
Alianța România Fără Orfani (ARFO);
1.
În anul 2020, 15 salariați din cadrul DGASPC s-au înscris ( cu resurse
financiare proprii) și au participat la cursul pentru ocupația ”Manager în servicii sociale”, cu
durata de 360 ore organizat de către Asociația Humanitas pentru Tineret Botoșani;
2.

În luna februarie 2020, 45 de specialiști DGASPC (asistenți sociali,
psihologi, șefi centre) au participat la ZILELE ASISTENȚEI SOCIALE, activitate organizată
de către Colegiul Național al Asistenților Sociali - Sucursala Botoșani;

3.

În perioada august – decembrie 2020, 8 asistenți sociali au participat la
webinarii on line organizate de către CNASR București;

4.

457 specialiști din cadrul instituției s-au inscris la cursuri de formare ce
vor avea loc in anul 2021 – în cadrul Proiectului POCU/460/4/6/126924 ”Dezvoltarea
sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” –
implementat de către AJPIS Botoșani;

5.

25 instructori de educație au participat la webinarul pe teme de
educație financiară Banometru -organizat de Asociația The Social Incubator.
4 instructori au participat la cursul online „ Comunicare cu efect”
desfășurat de Asociația Lindenfeld, pe data de 26.11.2020.

6.

- Participarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi) din cadrul DGASPC Botoșani / Serviciul
de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie la webinarul „Metode și tehnici de prevenire
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a violenței de gen asupra copiilor și tinerilor migranți” desfășurat on-line de Fundația Teres
des hommes, în perioada 23-25.11.2020, în cadrul proiectului european „BRIDGE – Building
Relashionships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in
Europe”;
7.
Participarea în data de 16.12.2020 a doi specialiști (asistenți sociali) din
cadrul Serviciului de Intervenție Specializată pentru Copil și Familie / Compartimentul Violența în
familie / Compartimentul de intervenție specializată în situații de abuz, neglijare trafic, migrațiune
și repatrieri copii la evenimentul on-line „MASA ROTUNDĂ” organizat de Asociația Pro
Refugiu, în cadrul Proiectului European „Towards a more responsive victim-centered approach
of the criminal justice system (RE-JUST)”; în cadrul evenimentului au fost abordate teme menite
să ducă la îmbunătățirea practicii și a serviciilor oferite victimelor infracțiunilor.
-Participarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi) din cadrul DGASPC Botoșani / Serviciul de
Intervenție Specializată pentru Copil și Familie în data de 03.12.2020 la Conferința
„Îmbunătățirea răspunsului la violența de gen care afectează copiii și tinerii”, eveniment
desfășurat on-line de Fundația Terres de Hommes în cadrul proiectului european „BRIDGE –
Building Relashionships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness
in Europe”.
Observații:
I. În anul 2020, specialiști din cadrul DGASPC Botoșani – membri în echipele de implementare
proiecte - au participat la Întalniri de lucru –ON LINE/webinarii, în cadrul proiectelor:
➢

”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,cod SMIS 127169 –
finanțare POCU (aplicat: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție)

➢ ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, cod SMIS 128038 – finanțare
POCU (aplicat : Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați)

XI. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
În perioada ianuarie – decembrie a anului 2020, activitatea Compartimentului de
Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul DGASPC Botosani, s-a desfăşurat în conformitate cu
prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă şi cu prevederile legislaţiei din domeniul
situaţiilor de urgenţă în vigoare şi a avut drept scop activitatea de prevenire şi diminuarea a
factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi în sistemul de muncă
propriu şi de prevenire a situaţiilor de urgenţă (incendii).
Prin pandemia de coronavirus declanșată la începutul anului 2020, instituția a fost pusă în
fața unei provocări nemaintânlite, de a gestiona asigurarea desfășurării activității la locurile de de
muncă, în condiții de securitate și sănătate. În acest sens, s-a ținut cont de măsurile pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19 dispuse de către autoritățile centrale
și locale cît și de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții .
La nivelul instituției a fost contituită, prin dispoziția directorului executiv, o echipă de
coordonare a aplicării planului de măsuri în vederea prevenirii răspândirii infectării cu COVID-19,
aceasta luând măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității pe timpul
stărilor de urgență și alertă instituite de către autoritățile centrale.
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Din cadrul echipei de coordonare sus menționată a făcut parte și persoana desemnată
pentru a îndeplini atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă din cadrul compartimentului.
Astfel, au fost emise dispozițiile:
- Dispoziţia nr. 218/13.03.2020 cu privire la aprobarea planului de măsuri la nivelul
DGASPC Botoșani în vederea prevenirii răspândirii infectării cu COVID – 19 și
desemnarea echipei de coordonare;
- Dispoziția nr. 331 din 14.05.2020 cu privire la aprobarea planului de măsuri intermediar
la nivelul DGASPC Botoșani în vederea prevenirii răspândirii infectării cu COVID – 19;
- Dispoziția nr. 367 din 19.05.2020 privind aprobarea planului de continuare a activității pe
perioada stării de alertă la nivelul DGASPC Botoșani în vederea prevenirii răspândirii
infectării cu COVID – 19;
- Dispoziția nr. 979 din 03.11.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea
infecției cu COVID – 19 în serviciile sociale pentru copii și serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul DGASPC Botoșani.
In toate unitățilerezidențiale au fost desfășurate cu prioritate activități care au vizat:
✓ asistenţă pentru sănătate, respectiv supravegherea stării de sănătate în scop preventiv şi
terapeutic, administrarea medicaţiei, adaptarea regimului de viaţă/alimentar în baza
prescripţiilor medicale, efectuarea îngrijirilor medicale de bază, facilitarea accesului la
servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale și asigurarea
desfășurării activității în cadrul centrului în condiţii de securitate şi sănătate în muncă,
implementarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei SARS –CoV- 2, adoptarea de
măsuri pentru asigurarea distanţării fizice, măsurile igienico-sanitare şi acordare de sprijin
pentru beneficiari, respectarea măsurilor impuse în perioada pandemiei cu COVID – 19;
✓ în perioada stării de urgență (14.03-14.05.2020) și a stării de alertă prelungită până la
sfârșitul anului, s-au luat toate măsurile necesare împiedicării răspândirii virusului SARCOV-2 (Covid-19), asigurându-se toate serviciile sociale și medicale necesare, precum și
izolarea în centru împreună cu personalul angajat (în perioada de urgență) iar ulterior
izolarea și carantinarea în camera personală/izolatorul centrului, timp de 14 zile, în
situația în care beneficiarul a fost depistat pozitiv la test, respectiv în caz de contact cu
persoane pozitive.
✓ În perioada 14.03-14.05.2020, (perioada stării de urgență instituită la nivel național pe
fondul pandemiei) s-a dispus izolarea personalului în unitățile rezidențiale, împreună cu
beneficiarii;
Cu toate că au fost respectate măsurile de prevenire și protecție împotriva infectarii cu
coronavirus la nivelul instituției, pentru anul 2020, au fost raportate un număr de 327 angajați,
423 beneficiari infectați cu COVID – 19 și trei decese din rândul beneficiarilor de la CIAPAD
Dorohoi respectiv CIAPAD Leorda.
În ceea ce privește accidentele de muncă, pentru perioada raportată a fost înregistrat un
eveniment de traseu în legătură cu munca, care s-a dovedit a nu fi accident de muncă, în care a
fost implicat un salariat de la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Dersca.
Instruirea lucrătorilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, precum şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă, în anul 2020 a cuprins cele trei faze prevăzute de lege :
instructajul introductiv general ;
instructajul la locul de muncă ;
instructajul periodic .
Pentru fiecare fază de instruire durata instruirii a fost stabilită şi aprobată prin Instrucţiuni
proprii şi Dispoziţii. În acest sens, a fost elaborată, întocmită şi supusă aprobării tematica
orientativă de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de
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urgenţă, pentru toate categoriile de salariaţi din cadrul DGASPC Botoşani, tematici care au
cuprins diverse teme şi obiective, asigurând în mod deosebit prevenirea unor evenimente
nedorite, securitatea vieţii beneficiarilor şi a personalului,a bunurilor materiale existente unde
aceştia îşi desfăşoară activitatea, cunoaşterea şi respectarea normelor de către beneficiari şi
personalul angajat din sistem. Tematica a fost transmisă prin
e-mail către toate
serviciile/compartimentele/centrele din cadrul instituției.
Angajaţilor care şi-au început activitatea în 2020 ( 36 asistenți maternali profesioniști, 7
asistenți medicali debutanți, 5 infirmieri, 2 bucătari, 2 instructori de educație), li s-a efectuat
instructajul introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi instructajul introductiv
general de securitate şi sănătate în muncă, respectându-se legislaţia în vigoare, totodată au fost
oferite toate informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarului medical individual, care ulterior
a fost completat şi vizat de către medicul de medicina muncii, pentru aptitudinea în muncă, din
punct de vedere medical.
S-au efectuat instructajele periodice pentru conducătorii locurilor de muncă insistându-se
asupra riscurilor de înfectare cu noul coronavirus.
Testul de evaluare a cunoştinţelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă precum şi în
domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă – tip chestionar- asupra nivelului de însuşire şi
cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic s-a efectuat în luna
decembrie 2020, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj, cu respectarea
prevederilor legale în materie.
A fost elaborat şi reactualizat regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea Celulei pentru Situaţii de Urgenţă şi centrului operativ cu activitate temporară la nivelul
instituției.
Au fost întocmite documentațiile necesare pentru încheierea contractelor de prestări servicii și
achiziție materiale specifice activităților de SSM și SU.
Au fost efectuate investigații medicale obligatorii (conform HG nr. 1169/2011 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății
lucrătorilor) și consultaţii/ consultanţă pe probleme medicale de Sănătate și Securitate în Muncă
(control medical periodic/la angajare/revenire în activitate) în baza contractului de prestări servicii
cu S.C. Anima Speciality Medical Services S.R.L București, încheindu-se astfel un număr
aproximativ de 950 fişe de aptitudine.
Pentru perioada raportată au fost asigurate :
- cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă (centrale termice)
– verificări periodice de către firme autorizate ale echipamentelor de muncă aflate sub incidenţa
ISCIR ,verificări supape de siguranță,verificări instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
– instruiri şi examinări a fochiştilor şi personalului de deservire a centralelor termice din centrele
subordonate ;
– înlocuirea senzorilor de detecție a scurgerilor de gaz la toate locațiile din cadrul instituței .
- semnalizarea de securitate şi de sănătate la locurile de muncă (HG nr. 971/2006), realizarea şi
menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare, de alimentare cu apă în
caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă;
- realizarea verificării şi încărcarea anuală a stingătoarelor la nivelul întregii instituţii, cu o firmă
autorizată, achiziţionându-se în acelaşi timp şi alte materiale specifice;
- realizarea verificării coșurilor de fum;
- au fost verificate instalațiile de hidranți interiori și exteriori cu firmă autorizată în lunile martie septembrie 2020 (termen de verificare - 6 luni);
- a fost efectuată expertizarea locurilor de muncă pentru personalul administrativ din cadrul
centrelor
D.G.A.S.P.C.
(muncitor
calificat/necalificat,
referenți
,inspectori
de
specialitate,paznici,îngrijitori clădiri) cât și pentru angajații Centrului de servicii de recuperare
neuromotorie de tip Ambulatoriu;
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- a fost intocmită reevaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru
serviciile/centrele /complexele din cadrul instituției, în vederea aplicării celor mai bune măsuri
pentru prevenirea oricărui eveniment nedorit.
-a fost efectuat controlul propriu periodic care a vizat respectarea normelor, dispoziţiilor şi notelor
interne, a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a situaţiilor de urgenţă, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a planurilor de control aprobate de către directorul
executiv. Atunci când au fost constatate nereguli, acestea au fost remediate în proporţia în care
au depins de buna gestionare a situaţiilor, de factorul uman şi de posibilităţile financiare
existente.

XII. SERVICIUL JURIDIC. CONTENCIOS
• Întocmirea, înregistrarea, avizarea din punct de vedere al legalității, distribuirea si
pastrarea Dispozițiilor Directorului executiv (1352).
• Întocmirea, înregistrarea, avizarea din punct de vedere al legalității, distribuirea si
pastrarea Dispozițiilor Directorului executiv ajunct (1400)
• Soluționarea adreselor, sesizarilor si reclamatiilor repartizate (62).
• Întocmirea/avizarea de acorduri/împuterniciri ale Directorului executiv al DGASPC
Botosani in calitate de reprezentant legal al copiilor aflati în evidența DGASPC Botoșani cu
masura de protecție (90).
• Întocmirea si avizarea pentru legalitate a angajamentelor de confidentialitate de
efectuare a practicii în cadrul serviciilor/centrelor din cadrul Direcției generale (6).
• Întocmirea si avizarea contractelor/actelor aditionale la contractele privind
angajamentul de plata al dobanzii, conform Legii 448/2006 (17).
• Avizarea
dispozițiilor
directorului
executiv
adjunct
privind
acordarea/suspendarea/încetarea dreptului la prestații sociale conform prevederilor Legii
448/2006 (10360).
• Realizarea demersurilor pentru întocmirea actelor notariale (4).
• Verificarea/întocmirea din punct de vedere al legalității a documentelor și proiectelor
de hotărâri ce urmează a fi prezentate în ședintele Colegiului Director, contrasemnarea
hotărârilor Colegiului Director.
• Urmărirea
modificărilor/noutăților
legislative
și
comunicarea
acestora
persoanelor/compartimentelor interesate.

ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ ÎN ANUL 2020
În vederea desfăşurării activităților serviciilor sociale din sistemul de protecţie a
copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap și a căminului pentru persoane
vârstnice, în anul 2020 bugetul de venituri și cheltuieli alocat instituţiei este în sumă de
99.838.300 lei , din care :
lei
Denumirea indicatorilor
Cod
Buget aprobat
indicator
Total ( SF + SD), din care:
99.838.300
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
90.900.300
XIII.

Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Asistenta sociala
Alte cheltuieli

10
20
57
59

75.831.300
11.279.000
3.280.000
510.000
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SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
Cheltuieli de capital

8.938.000
6.292.000
2.646.000

58
70

Contul de execuţia bugetară la 31.12.2020 se prezintă astfel:
lei
Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Total ( SF + SD), din care:
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
Cheltuieli de capital
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent

Buget realizat
(plăți efectuate)
88.171.759
85.005.435

10
20
57
59
85

73.268.872
9.559.197
2.602.088
486.689
-911.411

58
70
85

3.166.324
1.321.066
1.845.258
0

Vă prezentăm alăturat contul de execuție pentru anul 2020 detaliat :
Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

CHELTUIELI -Total, din care

Buget realizat
88.171.759

CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:

10

73.268.872

Cheltuieli salariale în bani

10.01

70.176.759

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.524.650

Contribuții

10.03

1.567.463

BUNURI ȘI SERVICII , din care:

20

Bunuri și servicii ( furnituri de birou, materiale pentru
curățenie, încălzit, iluminat și forță motrică, apă,canal și
salubritate, carburanți, poştă, telefon, materiale și prestări
de servicii cu caracter funcțional,alte bunuri și servicii)
Reparații curente

20.01

9.559.197
3.847.677

20.02

179.932

Hrană

20.03

3.676.469

Medicamente și materiale sanitare

20.04

176.068

Bunuri de natura obiectelor de inventar (echipament,
lenjerie, accesorii de pat, electronice, electrocasnice,etc)
Deplasări ,detaşări

20.05

825.885

20.06

15.266
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Pregătire profesională

1.150

20.13

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (igienico-sanitare,
20.30.30
836.750
rechizite, transport copii, bani de buzunar şi alte cheltuieli )
ASISTENȚA SOCIALĂ , din care:
57
2.602.088
Ajutoare sociale în numerar
57.02
2.602.088
ALTE CHELTUIELI, din care:
59
486.689
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
59.40
486.689
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE
58
1.321.066
NERAMBURSABILE, din care
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
58.01
4.998
(FEDR)
Programe din Fondul Social European (FSE)
58.02
1.316.068
CHELTUIELI DE CAPITAL , din care:
70
1.845.258
Active fixe
71.01
1.367.043
Reparaţii capitale aferente activelor fixe
71.03
478.215
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
85
-911.411
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
85.01
-911.411
curent în secțiunea de funcționare
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
85.01
0
curent în secțiunea de dezvoltare
Situaţia contului de execuție realizat (secțiunea de funcționare) în anul 2020 pe tipuri de
servicii specializate se prezintă astfel :
I.

SERVICII
SOCIALE
DESTINATE
DREPTURILOR COPILULUI

PROTECTIEI

SI

PROMOVARII

1. Servicii destinate copiilor plasati la asistenti maternali
-

numar mediu de beneficiari/an : 476

-

total cheltuieli /an : 9.345.855 lei

-

cheltuiala medie/an/copil : 19.634 lei

-

cheltuiala medie/luna/copil :1.636 lei

2. Servicii de tip rezidential destinate copiilor : CP „Prietenia” Botosani ( 43), Complexul de
servicii pentru copilul aflat in dificulate „Speranţa” Pomarla (56), Centrul de Plasament „Sf
Nicolae” Trusesti (30), C.A. „Floare de Colt” Dorohoi (47), C.A. „Casa Mea” Dorohoi (38), C.A.
„Amicii” Dorohoi (45), C.A. ”Ciresarii” Botoşani (17), CTF ”Lizuca” (8)
-

numar mediu de beneficiari/an : 276

-

total cheltuieli /an : 19.874.378 lei

-

cheltuiala medie/an/copil : 72.009 lei

-

cheltuiala medie/luna/copil : 6.001 lei

3. Servicii de tip rezidential destinate copiilor cu dizabilitati: Complexul de case de tip familial
„Sf Mina” Botoșani ( 67)
-

numar mediu de beneficiari/an : 67
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-

total cheltuieli /an : 5.520.937 lei

-

cheltuiala medie/an/copil : 82.402 lei

-

cheltuiala medie/luna/copil : 6.867 lei

4. Centre de primire in regim de urgenta : Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă
Botosani (9 copii dintre care 3 copii cu dispoziție de plasament în regim de urgență și 6 copii
cu proces verbal de primire în servicii)
-

numar mediu de beneficiari/an :9

-

total cheltuieli /an : 676.556 lei

-

cheltuiala medie/an/beneficiar : 75.173 lei

-

cheltuiala medie/luna/beneficiar: 6.264 lei

5. Centre maternale: Centrul Maternal „Micul Prinț” Botosani
-

numar mediu de beneficiari/an : 18

-

total cheltuieli /an : 1.337.156 lei

-

cheltuiala medie/an/copil : 74.286 lei

-

cheltuiala medie/luna/copil : 6.190 lei

6. Centre de zi: Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa mea” Botosani (16),
Complexeul de Servicii Comunitare pentru copilul cu dizabilitati ”Sf.Spiridon” Botosani (82)
-

numar mediu de beneficiari/an : 98

-

total cheltuieli /an : 1.866.959 lei

-

cheltuiala medie/an/copil : 19.051 lei

-

cheltuiala medie/luna/copil : 1.588 lei
SERVICII
SOCIALE
DESTINATE
PROTECȚIEI
ȘI
DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

II.

PROMOVĂRII

1. Centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap: CIA Leorda (57), CIA
Dorohoi (49), CIA Adășeni (85), CIA Bucecea (18), CIA Dersca (26), CIA Stauceni (50), CIA
Ionășeni (65)
-

numar mediu de beneficiari/an : 350

-

total cheltuieli /an : 22.292.160 lei

-

cheltuiala medie/an/beneficiar : 63.692 lei

-

cheltuiala medie/luna/beneficiar : 5.308 lei

2. Centrul de abilitare/reabilitare persoane adulte cu handicap : CabR Botosani (31)
-

numar mediu de beneficiari/an : 31

-

total cheltuieli /an : 2.047.296 lei

68

-

cheltuiala medie/an/beneficiar: 66.042 lei

-

cheltuiala medie/luna/beneficiar: 5.503lei

3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Botoșani ( 15)
-

numar mediu de beneficiari/an : 15

-

total cheltuieli /an : 235.588 lei

-

cheltuiala medie/an/beneficiar: 15.706 lei

-

cheltuiala medie/luna/beneficiar: 1.308 lei
SERVICII SOCIALE REZIDENȚIALE DESTINATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

III.

1. Cămin pentru persoane vârstnice Trușești
-

numar mediu de beneficiari/an : 28

-

total cheltuieli /an : 1.662.245 lei

-

cheltuiala medie/an/beneficiar: 59.366 lei

-

cheltuiala medie/luna/beneficiar: 4.947 lei

Costul anual realizat în anul 2020 pe baza contului de execuție ( plăți efectuate)
Pentru componenta de activitate privind serviciile sociale destinate protectiei si promovarii
drepturilor copilului costul anual se prezinta astfel:
-

pentru copii plasati la asistenti maternali : 19.634 lei

-

pentru copii plasati in servicii de tip rezidential : 79.009 lei

-

pentru copii cu dizabilitati plasati in servicii de tip rezidential : 82.402 lei

-

pentru copii plasati in centre de primire in regim de urgenta : 73.173 lei

-

pentru copii plasati in centre maternale : 74.286 lei

-

pentru copii plasati in servicii de zi : 19.051 lei.

Pentru componenta de activitate privind serviciile sociale destinate protectiei si promovarii
drepturilor persoanelor adulte cu handicap costul anual se prezinta astfel:
-

pentru persoane adulte cu handicap în centre de ingrijire si asistenta: 63.692
lei

-

pentru persoane adulte cu handicap in centre de abilitare/reabilitare :66.042
lei

-

pentru beneficiari în centre de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu:
15.706 lei.

Pentru componenta de activitate privind serviciile sociale destinate protectiei si promovarii
drepturilor persoanelor vâstnice costul anual se prezinta astfel:
-

pentru persoane vârstnice în cămine pentre persoanele vârstnice : 59.366 lei.
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Situaţia cheltuielilor realizate în anul 2020 pentru acordarea drepturilor persoanelor cu
handicap, potrivit prevederilor art.24, 27 din Legea nr. 448/2006 , reprezentând gratuitatea
transportului interurban, respectiv dobânda acordată pentru creditele de care beneficiază acestea
pentru achiziționarea unui autovehicol sau pentru adaptarea unei locuințe, conform nevoilor
individuale de acces, se prezintă astfel :
Denumire prestatie sociala
Dobânzi la credite
Transport
Total

Total plati la
31.12.2020
31.526
2.570.562
2.602.088

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita prevederilor bugetare cât și a creditelor
bugetare deschise în cursul anului bugetar pe capitole, subcapitole, articole și aliniate.
În ceea ce privesc cheltuielile efective acestea au avut la bază documente legale vizate
pentru control financiar preventiv.
Angajamentele bugetare și legale s-au făcut în limita creditelor bugetare aprobate prin
buget iar plațile efectuate s-au facut în limita creditelor bugetare deschise.
Instituția nu înregistrează plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii .
În anul 2020, DGASPC a derulat prin Serviciul Achiziții Publice, Proiecte, Administrativ,
următoarele achiziții:
1. Achiziții pentru obiective de investiții conform Anexa 10
2.642.717,64
lei
2. Achiziții produse/lucrări/servicii prin:
• Proceduri 116 contracte, contracte subsecvente
și acte adiționale în valoare de:
6.097.403,36
lei
• Cumpărare directă cu contracte 33 buc în valoare de:
2.170.873,61
lei
• Cumpărare directă cu comandă 140 buc în valoare de:
1.392.834,46 lei
Total achiziții 2020 conform Anexa 9
9.665.111.43
lei
Alte activități ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Botoşani – în anul 2020:
- În data de 9 decembrie 2020, Biroul Programe, strategii, monitorizare, parteneriate și
coordonare APL a organizat o Întâlnire on line ( ZOOM) de consultare cu furnizorii
publici și privați de servicii sociale, asociațiile profesionale și organizațiile
reprezentative ale beneficiarilor în scopul elaborării Planul anual de acțiune privind
serviciile sociale pentru anul 2021 (Conform Legii 292/2011 a asistenței sociale, HG
797/2017 - pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal precum și în
acord cu prevederile Ordinului 1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului
județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București - DGASPC –urile
au atribuția de a elabora PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE
SOCIALE - după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a
organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor). La această activitate au participat 45 de
invitați.
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