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Misiunea noastră:

Noi suntem aproape de comunitate, de nevoile reale cu care se confruntă
aceasta. Suntem chemaţi să sensibilizăm, să umplem lipsurile concrete din
viaţa cotidiană a persoanelor singure, vârstnice, cu dizabilităţi şi a copiilor
lipsiţi de ocrotirea părintească.

Suntem convinşi că prin iniţiativă, dorinţă, muncă, perseverenţă, prin îmbinarea
eforturilor şi a mecanismelor de sprijinire, am reuşit să fim aproape de cei lipsiţi
de mângâiere.
Ştim că toţi copiii se nasc nevinovaţi şi buni, că fiecare copil este deja unic şi
special şi vine pe lume cu destinul propriu. Este un sâmbure, dar care nu
produce roade, fără a i se hrăni procesul de creştere natural şi unic. Nu suntem
chemaţi, sub nici o formă, să-i transformăm în ceea ce noi credem că ar trebui să
devină, dar avem responsabilitatea de a-i sprijini cu înţelepciune prin acele căi,
care le scot în evidenţă însuşirile.
Societatea şi modul în care aceasta influenţează copiii, cu toate neajunsurile sale
de tip socio-economic: sărăcie, alcoolism, violenţă domestică, sarcini nedorite,
lipsa locurilor de muncă sau a unui adăpost etc., este o componentă pregnantă
în educaţia copiilor, la care există soluţii legiferate, dar în cea mai parte ele îşi
găsesc rezolvarea în familie, prin rolul părinţilor. Însă celor cărora le lipseşte
însăşi familia, nu putem permite a-i neglija în a le asigura un mediu adecvat
dezvoltării. Deja ei au suferit un abandon. Simţim durerea lor şi suntem îndreptaţi
să acţionăm astfel încât nevoile acestora să fie acoperite.
Copiii au nevoie de îngrijire atentă, de o alimentaţie corectă ca să crească mari şi
sănătoşi, dar au nevoie zilnic de armonie, de stimulare a capacităţilor, de
dragoste şi ataşament ca să poată vedea lumea în toate culorile ei. Au nevoie de
o casă, de părinţi inimoşi. Fiecare copil are nevoie de o familie, de o lume în
care visele se împletesc cu realitatea pentru ca lucrurile în care cred din inimă să
devină posibile !
Copiii care încă trăiesc în instituţii nu pot face faţă experienţelor de viaţă, se simt
depăşiţi pentru că nu percep o suficientă siguranţă. La asta se adaugă un
sentiment de frică constantă, care îi copleşeşte. Toate acestea pot duce la
instabilitate emoţională, o slabă capacitate de a-şi controla sentimentele şi o
capacitate scăzută de a înţelege lumea înconjurătoare. Copiii se retrag într-o
lume interioară exclusivă, în care îşi dezvoltă propriile modalităţi de a înţelege
lucrurile şi persoanele, care riscă să fie percepute ca duşmani datorită  rupturii
de propria lor familie. Confruntarea dintre mediul în care trăiesc şi problemele de
viaţă este extrem de dură şi istovitoare. Apar probleme în a înfrunta provocările
vieţii, pentru că preocuparea lor principală este de a încerca să supravieţuiască
la nivel emoţional. Sunt distraşi de această interminabilă căutare a siguranţei şi
sentimentului de apartenenţă.
O societate care elimină o parte din membrii săi este o societate săracă. Toate
fiinţele umane sunt libere şi egale, ca demnitate şi drepturi.
Întreaga omenire a parcurs un drum foarte lung de la ideea îngrijirii persoanelor
cu dizabilităţi de către familie la o abordare care încearcă să dea acestora
posibilitatea de a-şi controla propria viaţă. Abordările mai vechi, întemeiate în
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mare măsură pe mila şi pe percepţia persoanelor cu dizabilităţi ca fiind
neajutorate, sunt în prezent considerate inacceptabile.
Persoanele cu dizabilităţi doresc şanse egale şi acces la toate resursele
respectiv: educaţie incluzivă, tehnologii noi, servicii medicale şi sociale, sport şi
activităţi recreative, bunuri de consum etc. De multe ori, societăţile, prin modul în
care sunt organizate, determină excluderea persoanelor cu handicap de la viaţa
socială. Discriminarea cu care aceste persoane se confruntă se bazează uneori
pe prejudecăţi dar deseori este cauzată de faptul că sunt aproape complet uitate
şi ignorate, ceea ce duce la apariţia şi întărirea barierelor de mediu şi de
atitudine care le împiedică să facă parte din societate.
Pentru a realiza egalitate pentru persoanele cu dizabilităţi, dreptul la non-
discriminare trebuie suplimentat cu dreptul de a beneficia de măsuri menite să le
asigure independenţa, integrarea şi participarea la viaţa comunităţii. Realizarea
adaptărilor mediului fizic, informării şi comunicării la nevoile persoanelor cu
handicap constituie una dintre cele mai importante măsuri.
Accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional
este stipulat de lege şi este o parte componentă a conceptului "Acces pentru
toţi". Promovarea şi implementarea acestuia este măsura noastră specifică prin
care încercăm din răsputeri să împiedicăm crearea de noi bariere şi apariţia unor
noi surse de discriminare, astfel ca incluziunea persoanelor cu handicap să
devină, într-adevăr, reală. Conceptul "Acces pentru toţi" se bazează pe principiul
participării şi integrării depline în societate nu numai a persoanelor cu handicap
ci şi a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu limitări de mobilitate, precum şi
pe perspectiva creării unui mediu prietenos şi civilizat.
De aceea, specialiştii DGASPC Mureş au încercat să fie aproape de toţi copiii şi
adulţii aflaţi la nevoie oferindu-le sprijinul în funcţie de necesităţile fiecăruia.

DIRECTOR  GENERAL,

Dr. Schmidt  Loránd
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CAPITOLUL I.

PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN VEDEREA
PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI

I.1. Situaţia copiilor părăsiţi în unităţi medicale

Abandonul este din nefericire un fenomen încă întâlnit în România. Copii nou-
născuţi au fost, şi continuă să fie, abandonaţi de părinţi în spital, de obicei pentru
că aceştia, şi în special mamele, nu văd nici o posibilitate de a-şi creşte copiii.
Motivele sunt adesea insuficienţa mijloacelor financiare, lipsa de maturitate şi
incapacitatea de a se descurca, precum şi problemele personale sau emoţionale
(stigmatul conferit de statutul de părinte unic, dependenţa de alcool, tulburările
de personalitate etc.). Adesea aceşti părinţi îşi abandonează copiii în spital fără
să lase vreo informaţie privind identitatea sau adresa lor.
Poate nu conştientizăm, cei care putem preveni aceste situaţii, cât de importantă
e stabilirea şi păstrarea identităţii copilului şi care sunt efectele nefaste pe care
un abandon le poate lăsa în personalitatea copilului şi evoluţia sa ulterioară.
Identitatea este foarte strâns legată de cunoaşterea trecutului şi de sentimentul
de continuitate ca persoană. Identitatea îţi dă sentimentul conştiinţei de sine, îţi
oferă un loc în societate. Un copil fără identitate este mereu în situaţie de risc, e
vulnerabil. Toţi copiii au dreptul la o identitate. Ea este legată de originea
familială, dar nu se rezumă la atât, fiind legată de moştenirea intelectuală,
politică, religioasă, socială şi chiar profesională. Când este înregistrat un copil,
prin faptul că primeşte un nume, este o recunoaştere încă de la început a
individualităţii sale.
Cum putem preveni aceste situaţii, prin care, aşa cum menţionam, pe lângă
faptul că este încălcat dreptul copilului la identitate, se finalizează printr-o ruptură
definitivă între copil şi părinte, ceea ce se numeşte abandon ?
Femeia însărcinată şi în acelaşi timp împovărată de o serie de probleme
economice şi sociale, se simte singură, lipsită de putere şi cu tendinţa de a se
marginaliza. Aceste circumstanţe tind să-i împiedice dezvoltarea capacităţilor
parentale. Un astfel de părinte are nevoie de ajutor, care nu-l poate oferi decât
cei care cunosc problemele cu care se confruntă. Aceştia sunt oameni din cadrul
comunităţii în care trăieşte. La nivelul fiecărei localităţi există profesionişti (medici
de familie, preoţi, profesori, politicieni, angajaţi ai administraţiei publice, oameni
din sectorul privat) care pot acţiona împreună şi pot preveni separarea unui copil
de familia naturală.
Doar prin implicare şi colaborare între persoane influente din cadrul comunităţilor
se pot mobiliza resurse, prin care se pot ameliora situaţii sociale grave. În mod
organizat şi sistematic pot fi promovate valorile familiale şi sprijinite familiile care
se confruntă cu dificultăţi. Este singura modalitate prin care nu vom mai întâlni
situaţii în care o mamă îşi părăseşte copilul. Ea va învăţa să primească sprijinul
şi va fi stimulată în a-şi dezvolta abilităţi părinteşti. Va deveni responsabilă şi va
aprecia bucuriile oferite în viaţă de un copil.
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Date cheie:
În cursul anului 2012, în unităţile sanitare din judeţ au fost înregistrate în total un
număr de 38 cazuri de copii părăsiţi în unităţi medicale, iar cu cele 10 cazuri
rămase în lucru din anul 2011, DGASPC Mureş pe parcursul anului avea în
evidenţă 48 cazuri de copii părăsiţi în unităţi medicale.

Din situaţia comparativă pe perioada 2005 – 2012, la nivelul judeţului nostru se
observă o scădere remarcabilă (cu 33%) a numărului de copii abandonaţi în
spitale faţă de anul 2005 – momentul intrării în vigoare a Legii nr.272/2004,
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, unde s-au reglementat
termenele de sesizare a cazurilor către DGASPC de către unităţile medicale şi al
Ordinului nr.276/2005, privind coordonarea activităţilor de prevenire a
abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou născuţi şi/sau
de pediatrie, unde sunt prevăzute sarcinile specifice pentru persoanele cu
atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare.
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În funcţie de mediul de provenienţă, au fost înregistrate 30 cazuri din mediul
rural şi 18 cazuri din mediul urban.

Localităţile de provenienţă al copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în cursul anului
2012, sunt următoarele:

Mediul URBAN Mediul RURAL

Nr.
crt. Localitatea Nr.

cazuri
Nr.
crt. Localitatea Nr.

cazuri

1. Târnăveni 4 1. Mica 6

2. Tg. Mureş 3 2. Bereni 2

3. Reghin 3 3. Coroisinmartin 2

4. Ungheni 3 4. Şăulia 2

5. Iernut 2 5. Acăţari 1

6. Sighişoara 1 6. Albeşti 1

7. Mediaş 1 7. Bălăuşeri 1

8. Topliţa – jud. Harghita 1 8. Cipău 1

TOTAL 18 9. Cristeşti 1

10. Cucerdea 1

11. Cuci 1

12. Daneş 1

13. Eremitu 1

14. Ernei 1

15. Gurghiu 1

16. Neaua 1

17. Ogra 1

18. Petelea 1

19. Vânători 1

20. Zagăr 1

21. Sărmaş – jud. Harghita 2

TOTAL 30

Pentru respectarea dreptului la identitate al copilului, legea instituie anumite
obligaţii în sarcina instituţiilor implicate în realizarea demersurilor legale pentru
copilul părăsit de mamă în secţiile de maternitate. Astfel, pentru un număr de 14
copii, pentru care părinţii nu s-au interesat de aspectul întocmirii certificatului de

63%
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naştere, reprezentanţii unităţilor medicale au efectuat toate demersurile pentru
înregistarea naşterii lor.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a copiilor, predomină deficienţele
asociate (8 cazuri) şi prematuritatea (7 cazuri), urmate de afecţiuni respiratorii (2
cazuri), nou născuţi de greutate mică (2 cazuri), retard neuropsihomotor,
encefalopatie, cheilognatoschizis, distrofie (câte 1 caz), Sindrom Hidkin (1 caz),
diabet renal (1 caz), TBC (1 caz) sănătoşi la data sesizării (21 cazuri).

În ceea ce priveşte vârsta la care au fost părăsiţi copiii, în majoritatea cazurilor
este vorba de copii nou-născuţi sau copii cu vârste de până la 3 ani (43 cazuri), 2
cazuri cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani şi 3 copii din cei sesizaţi aveau vârsta
peste 6 ani.
Analiza aspectului „relaţii maritale” relevă faptul că majoritatea copiilor părăsiţi
provin din relaţii întâmplătoare, de concubinaj sau relaţii de căsătorie
dezorganizate, astfel:

 23 copii nu au stabilită paternitatea,
 24 copii au fost recunoscuţi de tată,
 1 copil provine din părinţi necunoscuţi

Analizând variabilele mai sus prezentate, derivă cauzele care au dus la
părăsirea copiilor în unităţile medicale, care sunt:

 sărăcia;
 nivelul scăzut de educaţie;
 lipsa locuinţei sau condiţii improprii de locuit;
 neutilizarea măsurilor contraceptive şi de planning familial, fie

din necunoştinţă, dar de cele mai multe ori ignoranţă;
 lipsa educaţiei sexuale;
 lipsa sprijinului partenerului sau a familiei, relaţia cu partenerul

în cazul uniunilor consensuale;
 problemele de sănătate ale copilului (distrofic, prematur,

handicapuri grave);
 starea de sănătate a mamei (boli psihice)

Acordând asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea
reintegrării copilului abandonat în unităţi medicale primordial în mediul său
familial, finalitatea cazurilor se prezintă în felul următor:

56%
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În ceea ce priveşte vârsta la care au fost părăsiţi copiii, în majoritatea cazurilor
este vorba de copii nou-născuţi sau copii cu vârste de până la 3 ani (43 cazuri), 2
cazuri cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani şi 3 copii din cei sesizaţi aveau vârsta
peste 6 ani.
Analiza aspectului „relaţii maritale” relevă faptul că majoritatea copiilor părăsiţi
provin din relaţii întâmplătoare, de concubinaj sau relaţii de căsătorie
dezorganizate, astfel:

 23 copii nu au stabilită paternitatea,
 24 copii au fost recunoscuţi de tată,
 1 copil provine din părinţi necunoscuţi

Analizând variabilele mai sus prezentate, derivă cauzele care au dus la
părăsirea copiilor în unităţile medicale, care sunt:

 sărăcia;
 nivelul scăzut de educaţie;
 lipsa locuinţei sau condiţii improprii de locuit;
 neutilizarea măsurilor contraceptive şi de planning familial, fie

din necunoştinţă, dar de cele mai multe ori ignoranţă;
 lipsa educaţiei sexuale;
 lipsa sprijinului partenerului sau a familiei, relaţia cu partenerul

în cazul uniunilor consensuale;
 problemele de sănătate ale copilului (distrofic, prematur,

handicapuri grave);
 starea de sănătate a mamei (boli psihice)

Acordând asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea
reintegrării copilului abandonat în unităţi medicale primordial în mediul său
familial, finalitatea cazurilor se prezintă în felul următor:
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În ceea ce priveşte cele 6 cazuri în lucru, s-au identificat următoarele alternative
de soluţionare:

- 1 caz pentru identificare AMP
- 3 cazuri plasament familial
- 1 cazuri în colaborare cu DGASPC Sibiu
- 1 caz în curs de evaluare

Dificultăţile întâmpinate în soluţionarea cazurilor, în termenele stabilite de lege,
sunt aceleaşi ca şi în anii precedenţi, astfel:

 Lipsa asistenţilor sociali angajaţi în fiecare unitate medicală care are
în structură secţii de nou-născuţi/ pediatrii. Persoanele desemnate cu
atribuţii de asistenţă socială sunt de obicei asistentele şefe. De aici,
rezultă nerespectarea prevederilor Legii nr.272/2004, privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, în ceea ce priveşte termenele de
sesizare a cazurilor către DGASPC de către unităţile medicale şi a altor
sarcini specifice prevăzute de Ordinul nr.276/2005 pentru persoanele cu
atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare.

 Implicarea insuficientă a autorităţilor locale de la domiciliul familiilor cu
risc de abandon al copiilor pentru acordarea sistematică de servicii/
prestaţii/ sprijin/ consiliere acestor familii şi neimplicarea Consiliilor
Comunitare Consultative.

 Întârzâieri în preluarea cazurilor în sistemul de protecţie, au loc
datorită faptului că unitatea medicală nu oferă DGASPC informaţii corecte
şi la timp, în ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului, în contextul în
care DGASPC este obligată să identifice o măsură de protecţie care să
corespundă tuturor nevoilor copilului.

4

6

1

2

1

1
6

Modul de soluţionare a cazurilor semnalate
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Modul de soluţionare a cazurilor semnalate

Reintegrare în familia naturală: 18
copii

Plasament familial: 9 copii

Plasament în SR pentru copii cu
deficenţe neuropsihiatrice: 4 copii

Plasament la AMP: 6 copii

Cuprinderea în Centrul Maternal
"Materna": 1 copil

Transfer Spital Topliţa: 2 copii

Preventoriu TBC: 1 copil

Deces: 1 copil

Cazuri în lucru: 6
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Dacă copilul a fost părăsit de mamă în maternitate, acesta nu poate să rămână
în unitatea sanitară mai mult de 6 zile după ce a fost născut. În aceste situaţii,
DGASPC preia în regim de urgenţă copilul (plasament la asistent maternal
profesionist), urmând a se finaliza procedura de identificare a mamei şi de
consiliere a acesteia. Legea nr.117/2006 care aduce completări cu privire la
actele de stare civilă, intrată în vigoare la 1 septembrie 2006, subliniază încă o
dată faptul că perioada de spitalizare în cazul copilului părăsit este determinată şi
se impune plasamentul în regim de urgenţă.
DGASPC Mureş a elaborat Planul de măsuri pe anul 2012, privind prevenirea
abandonului copilului de către familie la nivelul judeţului şi a monitorizat
trimestrial activităţile derulate, realizând informări trimestriale către Comisia
pentru Protecţia Copilului Mureş

I.2. Situaţia copiilor plasaţi în SERVICII REZIDENŢIALE

Serviciile de tip rezidenţial pentru copii/ tineri au drept misiune generală
furnizarea de servicii de protecţie, sociale, educaţionale, de sănătate,
recuperare/ reabilitare şi îngrijire paleativă realizate prin activităţi de găzduire,
îngrijire, recuperare/ reabilitare, controlul durerii, kinetoterapie, educaţie,
socializare, recreere/ joc, consiliere/ psihoterapie, precum şi dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă, integrare/ reintegrare familială.
Aceste servicii sau activităţi sunt acordate în locaţia serviciilor rezidenţiale din
cadrul Direcţiei de Protecţie a Drepturilor Copilului conform:

- planului de intervenţie personalizat al copilului,
- planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi/ copii cu prognostic de

viaţă limitat,
- planului de reabilitare şi/ sau reintegrare socială pentru copii abuzaţi,

neglijaţi, victimele traficului, exploatării prin muncă şi exploatării sexuale în
scop comercial şi pentru copiii care au săvârşit o faptă penală şi nu
răspund penal.

Pe parcursul anilor, lucrătorii sociali ai Serviciului de Îngrijire de tip Rezidenţial
Copii, au demarat activităţi în vederea desfiinţării tuturor centrelor de plasament
de tip clasic din judeţ. Demersurile care s-au realizat pentru dezinstituţionalizare
sau pentru prevenirea intrării copiilor în sistem au fost şi sunt şi în prezent:

 Redarea copiilor în familia naturală;
 Dezvoltarea de servicii alternative de tip familial:

 asistenţă maternală,
 case de tip familial,
 plasamente la familii sau persoane şi
 adopţii;

 Dezvoltarea de servicii de îngrijire pentru prevenirea instituţionalizării sau
abandonului şcolar;

 Sprijin direct acordat gravidelor sau viitoarelor mame;
 Sprijin şi îndrumare a autorităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii pe

plan local;
 Colaborare cu organizaţiile neguvernamentale pentru implementarea de

servicii de calitate în parteneriat.



10

În urma reorganizării DGASPC Mureş, în locul Serviciului de Îngrijire de Tip
Rezidenţial Copii s-a înfiinţat Serviciul Management de Caz a Copilului, conform
Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/29.02.2012, acest serviciu începând
activitatea din data de 23.04.2012.
În prezent acordăm servicii rezidenţiale copiilor/ tinerilor în cadrul:

- Complexului de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice
Sighişoara,

- Centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice din
Tg. Mureş şi Ceuaşu de Câmpie (9 locaţii),

- Serviciului rezidenţial de îngrijire socio-medicală SPERANŢA din Tg.
Mureş,

- Serviciului de coordonare şi administrare case de tip familial (14 case
de tip familial),

- Complexului de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de
Mureş (12 case de tip familial),

- Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip
familial)

Monitorizăm situaţia copiilor/ tinerilor din cele 24 de case de tip familial şi 3
apartamente de tip rezidenţial coordonate de organisme neguvernamentale
acreditate în condiţiile Legii conform HGR nr.1440/2004.
În efectuarea anchetelor sociale la familiile copiilor/ tinerilor aflaţi în casele de tip
familial/ centrele rezidenţiale/ complexul de servicii, s-a pus accentul pe
identificarea şi evaluarea familiilor sau persoanelor din rândul rudelor până la
gradul al IV inclusiv, în vederea promovării alternativelor de tip familial la
protecţia de tip rezidenţial a copiilor.

Rezultate:
S-a avut în vedere reducerea numărului de beneficiari ocrotiţi în serviciile de tip
rezidenţial:
 Statistică:

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial DGASPC la data
de 01.01.2012 – 438;

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial DGASPC la data
de 31.12.2012 – 422, înregistrându-se o scădere cu un
procent de 3,65 % a numărului de beneficiari faţă de anul precedent.

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial ONG la data de
01.01.2012 – 233;

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial ONG la data de
31.12.2012 – 220, înregistrându-se o scădere cu un
procent de 5,57 % a numărului de beneficiari faţă de anul 2011.

 Cu data de 28 iunie 2012 s-a închis Centrul de Plasament ZAU DE
CÂMPIE – ultimul serviciu rezidenţial de tip clasic din judeţ, în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.75 din 31.05.2012, astfel
realizându-se obiectivul A3. pct.1.11 al Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu
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handicap sau aflate la nevoie, pentru anii 2012 – 2013. Cei 23 de
copii/ tineri ocrotiţi în centru, au fost cuprinşi în cele 2 (două) case de
tip familial nou înfiinţate în com. Râciu şi Sângeorgiu de Pădure din
subordinea Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip
Familial.

 În serviciile rezidenţiale pentru copii/ copii cu dizabilităţi ale DGASPC
Mureş a scăzut numărul beneficiarilor cu 16 de cazuri raportat la
începutul anului.

 A scăzut numărul de copii în casele de tip familial sau apartamentele
rezidenţiale ONG cu 13 copii/ tineri raportat la începutul anului.
 În cadrul serviciilor rezidenţiale ale ONG pe parcursul anului au

intrat un număr de 12 copii;
 Din cadrul serviciilor rezidenţiale ale ONG pe parcursul anului au

ieşit un număr de 32 copii/ tineri.

Situaţia copiilor din cadrul caselor de tip familial din judeţ

Nr.
crt.

Denumire serviciu
rezidenţial

1 ianuarie
2012

Index
creştere/
scădere

31 decembrie
2012

1.

Complex case de tip
familial Sâncraiu de
Mureş, Sântana de
Mureş

în 12 case
97

↓
4,1%

93

2.

Serviciul de
coordonare şi
administrare case de
tip familial

în 12 case
112

↑
11,6%

în 14 case
125

3.

Complex case de tip
familial Reghin,
Petelea
(9 case/apartamente)

53 ↓
13,2%

46

TOTAL COPII 262
↑

0,76%
264

1. Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş
Numărul de beneficiari în casele de tip familial din cadrul Complexului de case
de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş a scăzut cu 4 copii.

 Statistică:
 număr de copii/ tineri în casele de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de

Mureş la 01.01.2012: 97;
 număr de copii/ tineri în casele de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de

Mureş la 31.12.2012: 93;
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 s-a încetat măsura de plasament pentru 16 copii/ tineri, după cum
urmează:

 Integrare socio-profesională 4 tineri;
 Reintegrare în familie 8 copii;
 Împlinirea vârstei de 18-26 ani 1 tânăr;
 Înlocuirea măsurii de protecţie la SIRU 1 tânăr,
 Înlocuirea măsurii de protecţie la SCACTF 2 copil.

 pe parcursul anului 2012, au intrat în Casele de tip familial din Sâncraiu de
Mureş, Sântana de Mureş un număr de 12 copii, după cum urmează:

 din reţeaua de AMP 3 copii;
 din SIRU 5 copii;
 din CTF OPA 4 copil,

 pe parcursul anului, a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr
de 59 de cazuri din cadrul Complexului de Case de tip familial Sâncraiu de
Mureş, Sântana de Mureş.

Activităţi:
 Participarea beneficiarilor aflaţi în plasament în casele de tip familial nr.7,

8, 9, 10 şi 11 din cadrul Complexului de case de tip familial Sâncraiu de
Mureş, Sântana de Mureş la activităţile organizate de Asociaţia „Veşti
Bune”.

 Participarea beneficiarilor aflaţi în plasament în casele de tip familial care
aparţin Complexului de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana
de Mureş, la activităţile desfăşurate de Fundaţia „LOC”.

 Participarea unui număr de 8 beneficiari la concursul SNAC, faza
judeţeană, unde au obţinut locul II.

 Participarea beneficiarilor aflaţi în plasament în casele de tip familial nr.7,
8, 9, 10 şi 11 din cadrul Complexului de case de tip familial Sâncraiu de
Mureş, Sântana de Mureş la activităţile organizate de Asociaţia „Veşti
Bune” în cadrul taberei de vară organizate în perioada 01.07.- 06.07.2012
la Lunca Bradului.

 Participarea beneficiarilor la activităţile desfăşurate de Fundaţia „LOC” în
cadrul taberei de zi, în perioada 25.06 - 09.07.2012.

 Participarea unui număr de 14 beneficiari aflaţi cu măsură specială de
protecţie a plasamentului la Casele de tip familial nr.6 şi 8 Sâncraiu de
Mureş la activităţile organizate de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba
Iulia, la Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 Iunie- Ziua Internaţională a Copilului.

 Participarea beneficiarilor la acţiunea desfăşurată de IPJ Mureş, în
perioada iulie-august, în cadrul Proiectului „Împreună pentru tine!”. Scopul
acţiunii a fost creşterea capacităţii decizionale pozitive a beneficiarilor
caselor de tip familial din judeţul Mureş - s-a urmărit prin câteva obiective:
informarea copiilor cu privire la factorii de risc şi conduita preventivă,
dezvoltarea abilităţilor organizatorice şi de comunicare şi nu în ultimul
rând implicarea beneficiarilor în activităţi creativ-artistice.

 Un eveniment deosebit l-a constituit „Ziua Porţilor Deschise”, ce a avut loc
la data de 07.09.2012, eveniment la care au fost prezenţi un număr mare
de oameni, dornici să-i cunoască beneficiarii, pentru ca aceştia să fie mai
uşor acceptaţi de comunitatea locală.
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 Participarea beneficiarilor aflaţi în plasament în casele de tip familial din
Sâncraiu de Mureş la activităţile organizate de Asociaţia „Veşti Bune” cu
ocazia sărbătorilor de Crăciun şi la Concertul talentelor de Crăciun.

 Participarea unui număr de 9 beneficiari din cadrul Complexului de case
de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş la meciul de baschet
dintre echipele BC Mureş – BCMU Piteşti, în data de 8.12.2012, la
invitaţia Asociaţiei Baschet Club Mureş.

 Participarea unui număr de 8 beneficiari de la Casa de tip familial Sântana
de Mureş la Spectacolul de Crăciun organizat în data de 15.12.2012, la
invitaţia Universităţii Petru Maior.

 Un grup de 10 beneficiari din casele de tip familial din Sâncraiu de Mureş
s-au înscris şi au colindat DGASPC Mureş şi Primăria Tg. Mureş.

 Primirea grupului de colindători de la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”,
la Casa de tip familial Sântana de Mureş.

 Primirea colindătorilor şi împărţirea de pachete de către grupul
reprezentativ la colegiului „Gh. Marinescu”, beneficiarilor de la casele de
tip familial din Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mureş,
Sântana de Mureş.

 Primirea de către beneficiari a pachetelor de Crăciun din partea Asociaţiei
Societatea de Caritate Blythswood.

 Un număr de 3 beneficiari au participat la concursul organizat în cadrul
Campaniei Sergiu Ardelean – Implică-te responsabil!

 Un grup de 10 beneficiari din casele de tip familial din Sâncraiu de Mureş
au participat la activitatea organizată în colaborare cu fundaţia Talentum –
„Paşi către o viaţă mai bună”.

2. Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial
Numărul de beneficiari în casele de tip familial din subordinea Serviciului de
coordonare şi administrare a caselor de tip familial a crescut pe parcursul anului
cu 13 copii, această creștere datorindu-se înființării a 2 (două) case de tip
familial noi, locații în care au fost transferați copiii din fostul Centru de
Plasament Zau de Câmpie.

 Statistică:
 număr de copii/ tineri în cele 12 case de tip familial din subordinea Serviciului

de coordonare a caselor de tip familial la 01.01.2012 112;
 număr de copii/ tineri în cele 14 case de tip familial din subordinea Serviciului

de coordonare a caselor de tip familial la 31.12.2012 125;
 s-a încetat măsura de protecţie specială a plasamentului pentru un număr

de 28 copii/ tineri,cu următoarea finalitate:
 Reintegrare în familie 8 cazuri,
 Integrare socioprofesională 14 cazuri,
 Cuprindere în Centrul de Tranzit „Adi” 2 cazuri,
 Împlinirea vârstei de 18 ani 2 cazuri,
 Includere în CRRN Reghin 2 cazuri.

 pe parcursul anului 2012, au intrat în casele de tip familial din cadrul
Serviciului de coordonare şi administrare a caselor de tip familial un număr de
41 copii, după cum urmează:

 din SIRU Tg. Mureş 8 cazuri,
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 din familie 1 caz,
 din reţeaua de AMP 6 cazuri,
 din Complex CTF Reghin, Petelea 1 caz,
 din Complex CTF Sâncraiu de Mureș 2 cazuri,
 din Centrul de Plasament Zau de Câmpie 23 cazuri.

Activităţi:
 în cursul lunii ianuarie a avut loc ,,Balul Iernii” la Bălăuşeri unde copii şi

părinţii au dus prăjituri şi mâncare pe care le-au pun la comun şi au
petrecut împreună cu comunitatea o frumoasă zi cu tradiţie în localitate.

 În 10 februarie, împreună cu Fundaţia ,,Talentum”, copii/tinerii aflaţi în
plasament la Miercurea Nirajului au organizat în sala bisericii reformate
din localitate un carnaval. În program au fost cuprinse: concurs de dans,
prezentare de costume inedite, jocuri şi o tombolă.

 S-a derulat programul numit: ,,Cărticică despre mine” care a avut ca
motto: să descoperim cine suntem cu adevărat şi ce e de făcut.
Autocunoaşterea fiind una din nevoile cele mai complexe şi dificile forme
ale cunoaşterii. Aceasta pentru că ea se referă la realitatea psihică pe
care, spre deosebire de realitatea fizică, materială este mai greu s-o
percepem, să o analizăm. Proiectul s-a derulat sub îndrumarea
psihologului Mihail Daniela şi cu ajutorul instructorilor de educaţie din
casele de tip familial.

 un alt eveniment special a fost ,,Ziua de 8 Martie” când împreună cu
reprezentanţii Fundaţiei Talentum, s-a organizat în Sala de Cultură din
Miercurea Nirajului o serbare dedicată femeii. Au fost invitate
reprezentantele primăriei oraşului Miercurea Niraj, învăţătoarele,
profesoarele şi educatoarele copiilor, vecinele şi toate doamnele care au
dorit să se alăture acestui eveniment. Copii au făcut cadouri hand made,
au servit prăjituri, dulciuri şi băuturi răcoritoare invitatelor, iar la sfârşit am
vizionat un colaj de imagini privind condiţia femeii la nivel mondial sub titlul
,,Femeia ca o piatră”.

 s-au făcut demersuri pentru extinderea serviciului cu încă două case de tip
familial situate în localităţile: Rîciu şi Sîngeorgiu de Pădure, cu posibilitate
de primire a unui număr de 25 tineri şi tinere proveniţi din Centrul de la
Zau de Câmpie, acest proiect fiind posibil în urma colaborării a Consiliului
Judeţean Mureş, DGASPC Mureş şi Fundaţia HHC Baia Mare.

 tinerii/tinerele din Centrul de Plasament Zau de Câmpie în acestă
perioadă au fost în vizită la cele două case de tip familial pentru ca
acomodarea şi schimbările survenite să reducă la minim adaptarea şi
posibilele traume emoţionale ale asistaţilor cauzate de schimbare. În vară
aceste case s-au dat în folosinţă, acomodarea tinerilor s-a desfăşurat
normal aceştia continundu-şi studiile în locaţiile adoptive fără mari
probleme.

 deoarece avem în casele de la Miercurea Nirajului ocrotiţi proveniţi din
Centrul de Plasament Zau de Câmpie, s-a organizat cu ajutorul Fundaţiei
“LOC” o excursie cu aceştia la Centrul de la Zau pentru a revedea locurile
copilăriei lor şi prietenii de care s-au despărţit când li s-a schimbat măsura
de plasament avându-se în vedere faptul că acest centru va fi desfiinţat.

 s-a continuat împreună cu Fundaţia “LOC” programul ce priveşte
tratamentul stomatologic de care beneficiază toţi copiii din serviciul nostru,



15

îmbunătăţind astfel acest sector de îngrijire de sănătate unde aveam reale
probleme înainte.

 se continuă colaborarea cu partenerii ca Asociaţia ,,Veşti Bune” din Târgu
Mureş care au în derulare un program de activităţi săptămânale cu
asistaţii din Casa de Tip familial din localitatea Bălăuşeri şi Miercurea
Nirajului.

 deasemeni pentru dezvoltarea vieţii independente cât şi petrecerea
timpului liber în mod cât mai plăcut toţi beneficiarii participă la activităţile
Fundaţiei LOC în programul taberelor de zi care deja constituie o tradiţie
în serviciul nostru.

 s-au căutat în lunile februarie şi martie parteneri viabili pentru încetarea
măsurii de protecţie pentru un număr de 19 asistaţi aflaţi în plasament la
CTF-urile din Sărmaşu, Câmpeniţa şi Târnăveni care au terminat în
ianuarie Şcoala de Arte şi Meserii. Din luna martie aveam confirmarea
primirii a patru fete de la Câmpeniţa în programul Cinderella de la Gherla,
jud. Cluj şi un număr de trei locuri pentru alte patru fete de la Câmpeniţa şi
una de la CTF Tîrnăveni, str. Plevnei în programul D΄Arccoballeno -
Slatina care s-au finalizat după completarea actelor necesare şi plecarea
fetelor în următoarea lună calendaristică.

 în luna aprilie cu ocazia sărbătorilor pascale în funcţie de religia copiilor
aceştia au participat la slujbe religioase, apoi sărbătoarea a continuat cu
mese festive şi obiceiuri tradiţionale ca ,,mersul la stropit”.

 la CTF Şincai Sărbătoarea Paştelui s-a desfăşurat cu un program artistic
în care copiii au sărbătorit venirea primăverii în faţa reprezentanţilor
DGASPC.

 în vacanţa de primăvară copiii de la cele trei case de tip familial din
Miercurea Nirajului au făcut o excursie cu ajutorul sponsorilor de la
Fundaţia Talentum la grădina zoologică din Târgu Mureş. Aceeaşi
beneficiari au vizionat un film de desene animate 3D la cinematograful
Arta din Târgu Mureş.

 s-a organizat la nivelul serviciului un concurs pe tema cea mai frumoasă
icoană în urma căruia s-au acordat diplome pentru cei mai buni
desenatori.

 de Ziua internaţională a copilului ,,1 IUNIE” s-au organizat în toate casele
de tip familial mese festive, jocuri, picnic-uri sau drumeţii în împrejurimi, în
3 iunie de ,,ziua părinţilor” copiii le-au făcut surprize părinţilor dăruindu-le
diplome de buni părinţi sau buni prieteni

 de ,,Ziua copilului dispărut” s-a prelucrat în case un material distribuit de
poliţie pentru a şti cum se reacţionează corect, pe cine, când şi cum
informăm de dispariţia unui copil/tânăr, în aceste situaţii dificile

 în luna iunie tinerii/copiii din cadrul serviciului de la casele din Râciu,
Sângeorgiu de Mureş şi patru beneficiari cu merite deosebite la
învăţătură, de la alte case de tip familial din serviciu au participat la tabăra
organizată la Vlăhiţa, jud. Harghita.

 s-au identificat locuri de muncă în luna august pentru 2 tinerii din
Sărmaşu, str. Republicii cărora li s-a făcut inserţie socio profesională în
meseria de tâmplar la Firma Dalin din Reghin, urmând ca după perioada
de probă să se facă încetarea măsurii de protecţie.

 în vară au avut loc taberele de zi organizate de Fundaţia LOC la care au
participat periodic toţi copii din Casele de Tip Familial.



16

 copii/tinerii din Miercurea Nirajului precum şi părinţii sociali au beneficiat
de o excursie de o zi la Compexul week-end Tg. Mureş organizată cu
ajutorul Fundaţiei Talentum în colaborare cu DGASPC Mureş şi
comunitatea locală.

 un număr de 30 de copii/tineri din CTF-uri din Miercurea Nirajului au
beneficiat de o tabără la poalele muntelui Bucin, aceasta având ca scop
stimularea copiilor pentru descoperirea şi ocrotirea naturii şi a mediului
înconjurător, însuşirea diferitelor informaţii, cunoştinţe, deprinderi în
diferite arii de activitate.

 de Ziua Porților Deschise organizată în Sărmaşu copii au pregătit un
program artistic, iar la sfârşitul programului au primit cadouri. La
eveniment au participat oficialităţi de la Consiliul Judeţean Mureş,
Sărmaşu, foşti beneficiari de la CRCDN Reghin, Asociaţia Valais
Roumanie, conducerea DGASPC Mureş, alte servicii din cadrul DGASPC
Mures şi persoane din comunitate interesate să cunoască îndeaproape
activităţile zilnice derulate de acestea.

 Asociaţia Valais Roumanie pentru copii/tineri ocrotiţi din casele de tip
familial Sărmaşu şi Zau de Câmpie au asigurat excursii în luna
iulie/august de câte o zi la Complexul week-end, iar Copii din CTF
Sărmaşu str. Dezrobirii au mai beneficiat încă de două excurii la Grădina
Zoologică şi Mall Tg. Mureş.

 în luna august a avut loc deschiderea oficială a celor două Case de Tip
Familial din Râciu şi Sângeorgiu de Pădure. La eveniment au participat
oficialităţi de la Consiliul Judeţean Mureş, Sângeorgiu de Pădure /Râciu,
reprezentanţii Fundației HHC din Baia Mare, conducerea DGASPC
Mureş.

 de Ziua Porţilor deschise din Miercurea Nirajului copii şi tinerii de la cele
trei case au organizat programe artistice, pentru invitaţi. La acest
eveniment au fost invitaţi conducerea DGASPC Mureş, Consiliul Judeţean
Mureş, Consiliul Local, persoane din comunitate. Cu această ocazie copii
au dorit să împărtăşească activităţile lor cotidiene, modul lor de trai.

 tinerii din CTF Sângeorgiu de Pădure au beneficiat de o excursie de o zi la
Praid (salină), organizată de către familia socială în colaborare cu
DGASPC Mureş.

 în luna septembrie Fundaţia “Talentum” a organizat un seminar intitulat
„Creşterea integrării şcolare şi sociale a copiilor instituţionalizaţi” pentru
instructorii de educaţie de la casele de tip familial. Seminarul a avut ca
scop împărtăşirea schimbului de experienţă între instructorii de educaţie
de la CTF Miercurea Nirajului şi instructorii de educaţie de la Sîncraiu de
Mureş şi Reghin, unde ei vor însuşi tehnici de lucru aplicabile în ateliere
de creaţie cu copiii instituţionalizaţi.

 s-a continuat programul de pregătire socio-profesională cu tinerii care au
terminat o formă de şcolarizare - anul acesta avem doi studenţi unul la
Facultatea de Teologie Ortodoxă cealaltă la Universitatea Petru Maior Tg.
Mureş Facultatea de Inginerie Economică şi un masterand la
Universitatea Dimitrie Cantemir Tg. Mureş Facultatea de Geografie.

 s-au identificat locuri de muncă pentru 4 tineri, pentru care s-au efectuat
demersurile de inserţie socio-profesională.

 în minivacanţa de o săptămână din toamnă am organizat la CTF
Sărmaşu, str. Dezrobirii un carnaval cu scopul ghidării şi orientării spre
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petrecerea timpului liber într-un mod cât mai eficient, astfel încât acesta să
constituie un prilej de deconectare pentru copil, să contribuie la
dezvoltarea sănătaţii psihice şi fizice a copilului, să fie un mijloc de
unificare a familiei substitutive şi a grupului din care face parte
copilul/tânărul;

 de 1 Decembrie tinerii din CTF Şincai împreună cu “Ansamblul Mureşul”
din localitate au prezentat un program folcloric cu dansuri populare

 au fost sponsorizate achiziţionarea de podoabe specifice de crăciun de
Fundaţia HHC Baia Mare pentru cele două case noi din Râciu şi
Sângeorgiu de Pădure;

 tinerii din serviciul nostru au participat la Campania ,,Sergiu Ardelean” în
care DGASPC Mureş a fost implicată alături de Consiliul Judeţean şi
Poliţia Municipiului Târgu Mureş, o campanie împotriva violenţei, o
campanie pentru conştientizarea tinerilor care pot fi implicaţi în aceste
acte violente, cât şi cum să se implice pentru a nu deveni victime.
Programul a inclus şi participarea tinerilor beneficiari într-un concurs de
afişe unde un tânăr de la CTF Sărmaşu a fost premiat pentru participare,
iar serviciul a primit o diplomă de implicare în această campanie pentru
transmiterea mesajelor campaniei până la nivelul micilor beneficiari aflaţi
în sistemul de protecţie. Tinerii şi copiii din casele implicate au fost
premiaţi după identificarea unor sponsori de către d-na Director Gen.Adj.;

 în luna decembrie a avut loc la sediul Direcţiei evenimentul „Paşi pentru o
lume mai bună” în colaborare cu Fundaţia Talentum din Târgu Mureş,
unde s-au împărtăşit experienţe de viaţă între tinerii ieşiţi din sistem cu cei
aflaţi în prag de acest moment important al vieţii lor;

 tot în decembrie Fundaţia Buckner a desfăşurat activităţi de socializare cu
tinerii din CTF Râciu şi CTF Zau de Câmpie, voluntarii au dăruit
beneficiarilor cadouri pentru fiecare cu ocazia sărbătorilor de Crăciun; cu
ocazia „Festivalului de Colinde la Crăieşti” tinerii din CTF Şincai şi Rîciu
au prezentat colinde, fiind premiaţi cu dulciuri

 cu ocazia „Festivalului de Colinde la Crăieşti” tinerii din CTF Şincai şi
Rîciu au prezentat colinde, fiind premiaţi cu dulciuri

 copiii de la CTF Zau de Câmpie au prezentat un moment artistic în cadrul
Festivalului de Colinzi la Cheţani unde au fost premiaţi primind diplomă de
participare, cu aceeaşi ocazie copii au prezentat colinde atât la biserica
din sat cât şi la Primărie unde Moşul le-a dat cadouri

 Asociaţia „Veşti Bune pt.ONV” din Târgu Mureş a organizat cu ocazia
sărbătorilor împreună cu toţi copii din CTF–urile din Miercurea Nirajului, un
concert al talentelor de Crăciun, unde copiii au primit cadouri, iar întâlnirea
s-a încheiat cu o cină festivă;

 tot în perioada Crăciunului, un grup de olandezi care au relaţionat cu
tinerii din CTF Râciu şi CTF Sângeorgiu de Pădure, pe când aceştia se
aflau la Centrul din Zau de Câmpie, au venit în vizită la aceştia petrecând,
în spiritul sărbătorilor de iarnă, spre bucuria beneficiarilor noştri care au
aşteptat cu nerăbdare reântâlnirea;

3. Complexul de case de tip familial Reghin, Petelea
Numărul de beneficiari în Complexul de case de tip familial Reghin, Petelea a
scăzut în cursul anului cu 7 copii.

 Statistică:
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 număr de copii/ tineri în casele de tip familial din cadrul Complexului, la
01.01.2012 53;

 număr de copii/ tineri în casele de tip familial din cadrul Complexului, la
31.12.2012 46;

 S-a încetat măsura de plasament pentru un număr de 17 copii/ tineri, după
cum urmează:
 reintegrare în familia naturală sau lărgită 2 copii/ tineri;
 integrare socioprofesională 4 tineri;
 internare în centru de îngrijire pentru persoane adulte 3 tânăr,
 împlinirea vârstei de 18-26 ani 4 tineri,
 căsătorie 1 caz
 înlocuire la Centrul Maternal 1 caz
 înlocuire la CRCDN Tg. Mureş, Ceuaşu de Câmpie 1 caz
 înlocuire la SCACTF 1 caz

 Pe parcursul anului 2012, au intrat în Casele de tip familial Reghin şi Petelea
un număr de 10 copii, după cum urmează:

 din SIRU 5 copii,
 din reţeaua de AMP 3 copii,
 din CRCDN Tg. Mureş 1 copil,
 din familia naturală 1 copil

 Pe parcursul anului, a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr
de 55 de cazuri din cadrul Complexului de Case de tip familial Reghin,
Petelea cu situaţia neschimbată.

 S-au efectuat demeresurile şi documentaţia necesară întocmirii certificatului
de încadrare într-un grad de handicap adulţi, pentru 2 tinere, precum şi
demersurile şi documentaţia necesară pentru reînnoirea certificatului de
încadrare într-un grad de handicap pentru 6 minori proveniţi din cadrul
Complexului de case de tip familial Reghin-Petelea.

Activităţi:
 Beneficiarii Complexului au confecţionat felicitări, mărţişoare şi alte lucrări

destinate zilelor de 1 şi 8 Martie, dintre care o parte au fost expediate
către familiile beneficiarilor, iar o parte au fost expuse la sediul DGASPC
Mureş. De asemenea au participat la serbările, organizate cu prilejul zilei
de 8 Martie, precum şi la diverse concursuri şcolare.

 Beneficiarii Complexului de case de tip familial Reghin-Petelea au
confecţionat felicitări şi alte lucrări destinate zilelor de 1 şi 3 Iunie, dintre
care o parte au fost expediate către familiile beneficiarilor, iar o parte au
fost expuse la sediul DGASPC Mureş. De asemenea au participat la
activităţile  organizate în colaborare cu unităţile de învăţământ şi Primăria
Reghin, cu prilejul zilei de 1 Iunie. Au avut loc petreceri de Ziua Copilului,
cu organizare de mese festive în cadrul caselor de tip familial.

 Pe parcursul trimestrului I al anului 2012, cinci dintre beneficiari au
participat la concursul judeţean de dans tradiţional din cadrul SNAC
organizat la Tg. Mureş, unde au obţinut locul I şi s-au calificat la etapa
zonalî, iar pe parcursul trimestrului II, cei cinci beneficiari au obţinut locul
al II-lea la faza zonală.

 În baza Convenţiei de Colaborare încheiată între DGASPC Mureş şi
Fundaţia LOC, s-au derulat activităţi ludice şi de recreere - socializare la
sfârşit de săptămână, organizate pe terenul de sport şi în sala de sport de
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la Gimnaziul Alexandru Ceuşianu Reghin, cu beneficiarii CTF Reghin, şi la
Şcoala Generalî Nazna pentru beneficiarii din CTF Petelea, precum şi
Taberele de vară, organizate în perioada 25.06.2012-29.06.2012,
respectiv în perioada 09.07.2012-13.07.2012 la Şcoala Generală Nazna.

 În baza colaborării cu Fundaţia ,,Veşti Bune” s-au desfăşurat activităţi de
formare a deprinderilor de viaţă independentă cu beneficiarii implicaţi, la
sediul CTF Petelea nr.34. De asemenea în perioada 01.07.2012-
06.07.2012 a avut loc Tabăra de vară organizată în localitatea Lunca
Bradului, jud. Mureş.

 Ca urmare a colaborării cu Primăria Municipiului Reghin am obţinut
intrarea gratuită la ştrand a beneficiarilor, pe parcursul vacanţei de vară.

 În baza colaborării cu Fundaţia HHC Baia-Mare s-au făcut demersuri
pentru obţinerea de sprijin material pentru beneficiari în vederea realizării
integrării socio-profesionale şi pentru familiile beneficiarilor în scopul
facilitării reintegrării familiale. Astfel s-a obţinut sprijin material constând în
plata chiriei pentru o perioadă de trei luni pentru 2 tineri şi pentru şase luni
pentru o altă tânără, iar pentru o minoră s-a acordat sprijin material
constând în obiecte de mobilier.

 În data de 08.08.2012 am organizat o excursie la Tg. Mureş cu toţi
beneficiarii celor 9 Case de tip familial din cadrul Complexului de case de
tip familial Reghin-Petelea, sub supravegherea instructorilor de educaţie,
în cadrul căreia beneficiarii au vizitat Platoul Corneşti şi Grădina
Zoologică.

 Cu ocazia Sărbătorilior de iarnă au fost distribuite pachete cu dulciuri
pentru fiecare beneficiar.

Situaţia copiilor din cadrul centrelor de plasament

Nr.
crt.

Denumire
centru de plasament

1 ianuarie
2012

31 decembrie
2012

1.
Centrul de Plasament
Zau de Câmpie 25 0

Situaţia copiilor cu deficienţe neuropsihiatrice
din cadrul serviciilor rezidenţiale

Nr.
crt.

Denumire serviciu
rezidenţial pentru copii cu

deficienţe

1 ianuarie
2012

Index
creştere/
scădere

31 decembrie
2012

1.

Centre rezidenţiale pentru
copii cu deficienţe
neuropsihiatrice Tg. Mureş,
Ceuaşu de Câmpie
(9 case)

120 ↑
5,8%

127
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2.
Complex de servicii pentru
copii cu deficienţe
neuropsihiatrice Sighişoara

31 ↓
3,2%

30

TOTAL COPII 151
↑

3,9%
157

1. Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice din
Tg.Mureş şi Ceuaşu de Câmpie
Numărul de beneficiari în Centrele Rezidenţiale pentru copii cu deficienţe
neuropsihiatrice din Tg.Mureş şi Ceuaşu de Câmpie, a înregistrat o creştere de
7 copii, ca urmare a următoarelor mişcări:

 Statistică:
 număr de copii în CRCDN Tg.Mureş, Ceuaşu de Câmpie cu măsură de

protecţie la 01.01.2012 119 + 1 tânăr cu dispoziţie de menţinere = 120;
 număr de copii în CRCDN Tg.Mureş, Ceuaşu de Câmpie cu măsură de

protecţie la 31.12.2012 123 + 4 tineri cu dispoziţie de menţinere = 127.
 Pe parcursul anului 2012 s-a încetat măsura de plasament pentru un număr

de 8 copii/ tineri, după cum urmează:
 Înlocuire măsură la Complex CTF Reghin: 1 copil;
 Înlocuire măsură la AMP: 1 copil,
 internare la CRRN Brâncoveneşti: 1 tinere;
 redare în familie: 1 copil,
 decese: 1 copil;
 încetare măsură specială de protecţie ca urmare a împlinirii

vârstei de 18 ani, întocmire dosar pentru internare în centre
rezidenţiale adulţi, dar din cauza lipsei de locuri menţinerea
beneficiarilor în CRCDN Tg. Mureş pe baza unei Dispoziţii de
menţinere a directorului general: 3 tineri.

 Deşi s-a încetat măsura specială de protecţie pentru 8 copii/ tineri, efectivul
Centrelor a scăzut doar cu un număr de 5 beneficiari, deoarece cei 3 tineri au
rămas în baza unei dispoziţii în serviciul rezidenţial

 Pe parcursul anului 2012, au intrat în Centrele Rezidenţiale pentru copii cu
deficienţe neuropsihiatrice Tg.Mureş, Ceuaşu de Câmpie un număr de 12
copii, după cum urmează:

 din familie: 5 copii;
 din SIRU 2 copii,
 din Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă: 3 copii;
 din Complexul CTF Reghin: 1 copil,
 din alt judeţ: 1 copil.

Activităţi:
Recreere-socializare:
 În cursul primului trimestru s-a finalizat Balul mascat pentru copii cu

participarea a 50 de copii, au fost premiate cele mai frumoase costume şi
scenete. Cu această ocazie s-au costumat şi angajaţii care au însoţit copii.
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 S-a realizat expoziţia tematică de Paşti la magazinele Firmei Petry, şi s-au
ţinut serbările de Paşti de ambele religii, ortodoxe şi catolice cu meniu
special şi ouă vopsite.

 În cursul trimestrului doi s-a derulat programul de tabără la Căminul Sf-
Iosif din Sovata cu copii din centrele din str. Slatina şi Turnu Roşu.

 Două minore însoţite de un instructor de educaţie au participat la al X-lea
Festival Internaţional Şcolar la San Gicandro, Italia, împreună cu un grup
de copii din cadrul CSEI nr.1 obţinănd premiul I al preşedintelui Italiei.

 S-a sărbătorit ziua internaţională a copilului la data de 30.06.2012, la
platoul Corneşti, cu copii din Tg-Mureş şi Ceuaşu de Cămpie. Am obţinut
sponsorizare de la o persoană fizică şi firma Top Electro cu transportul
copiilor şi restaurantul Cezar cu mititei şi sucuri pentru copii. Beneficiarii s-
au jucat pe terenurile de joacă, au vizitat grădina Zoologică.

 În cursul lunii iulie, 11 copii au participat în tabăra organizată de către
Asociaţia Children High Level, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi
Colegiul Silvic Gurghiu, la Gurghiu.

 În cursul lunii august, s-a continuat programul de tabără la Căminul Sf-
Iosif din Sovata cu copii din centrele din Ceuasu de Câmpie, am obţinut 16
locuri de tabără la Centrul de vacanţă Sovata II, în perioada 20.08.-
25.08.2012.

 În cursul lunii iulie au fost botezaţi 12 copii, 6 copii în religia ortodoxă (naşi
de botez d-l Chisu Sever - notar public) 6 în cea romano catolică (naşii
fiind angajaţii CRCDN).

 Au fost sărbătorite zilele de naştere a tuturor copiilor din fiecare centru.
 În cursul lunii noiembrie, 11 copii au participat la o petrecere de Hallowen

organizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş cu voluntarii
participanţi în tabăra de la Gurghiu.

 În cursul lunii decembrie au fost botezaţi 2 copii din centrul din str. Trebely
nr.3 în religia ortodoxă.

 S-a organizat pregătirea exponatelor de Crăciun pentru expoziţia din
cadrul DGASPC şi lanţul de magazine Petry şi Luxor.

 S-a sărbătorit Crăciunul la fiecare centru, s-au trimis invitaţii de participare
la conducerea şi serviciile DGASPC, preşedintele Consiliului Judeţean. În
cadrul programului de Crăciun, copii au prezentat scenete legate de
eveniment, a venit Moş Crăciun cu daruri primite de la firma Petry (pentru
toţi copiii), de la Top Electro (pentru toţi copiii), de la Casa de Cultură a
Studenţilor (CRCDN str.Branului, Strâmbă şi Trebely nr.3 ), din partea
CRCDN (fiecare instructor de educaţie a pregătit câte o cutie de pantof
îmbrăcat în hârtie colorată pentru cadouri: dulciuri, jucării pluşate, la toţi
copiii), de la BCM pentru CRCDN str.Slatina şi Turnu Rosu.

Educaţie:
 Din cadrul centrelor din localitatea Ceuaşu de Câmpie 13 copii urmează o

formă de învăţământ special, asigurată prin deplasarea cadrelor de
specialitate de la Centrul de educaţie incluzivă nr.1 şi 2 din Tg-Mureş în
locaţii. 8 copii de la Ceuaşu de Câmpie sunt aduşi la Centrul de Educaţie
Incluzivă nr.1 din Tg-Mureş cu maşina centrului. De la centrele din Tg.
Mureş un număr de 17 copii sunt incluşi în programul de şcolarizare al
Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă nr.1 şi 2 Tg-Mureş. De la centrul
din str. Trebely nr.3, 3 copii sunt înscrişi la grupa de grădiniţă specială şi
clasa I al Centrului Şcolar pentru educaţie incluzivă nr.2 Tg-Mureş.
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 S-au făcut demersuri pentru obţinerea Orientării Şcolare pentru copii nou
internaţi şi pentru cei care trec de la învăţământul preşcolar la cel primar.

Hrana şi cazarmament :
 Hrana a fost asigurată pe baza meniurilor săptămânale afişate la fiecare

casă. Meniuile au fost elaborate de către nutriţionistul CRCDN şi au fost
verificate de către şeful serviciului.

 S-a respectat alocaţia legală de hrană şi condiţiile igienico-sanitare de
preparare şi servire a lor.

 La casele de la Ceuaşu de Câmpie s-a asigurat rezerva de hrană pentru
48 de ore din alimente neperisabile. Având în vedere alocaţia de hrană în
cuantum de 8,3 lei/copil/zi şi preţurile crescute al alimentelor, hrana
necesară beneficiarilor a fost completată cu ajutorul umanitar prmit din
Olanda în perioada 2011-2012.

 Îmbrăcămintea şi echipamentul a fost asigurată conform legii şi prin
donaţii de la persoane particulare şi ajutor umanitar din Olanada.

 În măsura posibilităţilor copii au putut să-şi aleagă după preferinţe
îmbrăcămintea.

2. Complexul de Servicii pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice
Sighişoara
a.) Serviciul rezidenţial din cadrul CSCDN Sighişoara:
Numărul de beneficiari al serviciului rezidenţial din cadrul Complexului de
Servicii pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Sighişoara, s-a redus cu 1
copil.

 Statistică:
 număr de copii în CSCDN Sighişoara cu măsură de protecţie la 01.01.2012

27 + 4 tineri cu dispoziţie de menţinere = 31;
 număr de copii în CSCDN Sighişoara cu măsură de protecţie la 31.12.2011

23 + 7 tineri cu dispoziţie de menţinere = 30.
 S-a încetat măsura de protecţie pentru 1 beneficiar, astfel:

 Internare în CIA Căpuşu de Câmpie 1 caz;
 Nu s-au înregistrat stabiliri de măsură de protecţie pe parcursul anului 2012.
 Au fost obţinute în cursul anului 2012, certificatele de încadrare în grad de

handicap pentru copii din serviciul rezidenţial, iar pentru serviciul de
recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate s-au eliberat un
număr de 27 de adeverinţe necesare pentru SEC.

 S-au întreprins demersurile pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad
de handicap la 5 tineri adulţi, s-a depus documentaţia pentru un certificat care
urmează să fie emis în anul 2013 şi s-au depus cererile de internare pentru 5
tineri.

Activităţi:
 La nivelul serviciului rezidenţial, au fost asigurate condiţii optime de

găzduire, hrănire, igienă, recuperare, reabilitare, control al durerii, fiecare
copil beneficiind de un plan de intervenţie personalizat. Au fost stabilite
obiective reale, atinse printr-o activitate susţinută şi permanentă,
completată cu activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber.
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 Activitatea specialiştilor, educatorilor specializaţi, a infirmierilor,
îngrijitorilor de noapte, asistenţilor medicali a dus la evitarea unor
evenimente nedorite care să pună în pericol viaţa, sănătatea şi
integritatea copiilor.

 S-a îmbunătăţit considerabil modul de hrănire şi autohrănire, deprinderile
de îmbrăcare-dezbrăcare, igiena mâinilor, igiena bucală, cunoaşterea
obiectelor şi spaţiului personal, însuşirea schemei corporale, comunicarea
mimico-gestuală inteligibilă şi expresivă, deplasarea individuală,
ameliorarea comportamentelor autoagresive şi heteroagresive,
diminuarea formelor de comportamente stereotipe, relaţionarea cu adulţii,
cu alţi copii, manifestarea emoţiilor adecvat.

 Un beneficiar frecventează şcoala specială din cadrul Fundaţiei „Luminiţa
copiilor”, conform certificatului de orientare şi expertiză şcolară. Este
însoţit în fiecare zi şi participă activ la programul şcolar.

 S-au desfăşurat un număr de 51 vizite ale părinţilor, aparţinătorilor şi au
avut loc un număr de 147 contacte telefonice pentru copiii din serviciul
rezidenţial, încurajându-se permanent legătura familiilor şi aparţinătorilor
cu copiii asistaţi.

 Au fost realizate sărbătorirea a 13 de zile de naştere a asistaţilor, s-au
desfăşurat activităţi la care au participat copiii din şcoli, grădiniţe,
comunitate şi din serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi
din comunitate cu ocazia a diverse sărbători: 1 Martie, 1 iunie, Paşti, Moş
Nicolae, Moş Crăciun, etc. La aceste activităţi au participat pe lângă copiii
noştri, copiii din serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi
din comunitate  împreună cu familiile lor, un grup de liceeni de la Grupul
Şcolar Agricol din Sighişoara; de clasele primare, gimnaziale şi liceale,
copiii de la Gimnaziul de stat „Zaharia Boiu” din Sighişoara. Am fost
colindaţi de către călugării de la Mănăstirea „Sfântul Dumitru” Sighişoara
şi de Corul Bisericii Evanghelice Creştine condus de d-na Ologeanu Adi.

 În luna decembrie am participat cu un grup de copii la Ziua Internaţională
a Persoanelor cu Dizabilităţi, manifestare organizată de Fundaţia Veritas
din Sighişoara. Am expus lucrările copiilor din serviciul rezidenţial şi
serviciul de recuperare de zi pentru copiii cu dizabilităţi din comunitate.

 Pe tot parcursul anului 2012, copiii au primit o hrană consistentă, variată
ca meniu, completată permanent cu fructe, conform recomandărilor
medicilor, cu meniuri speciale pentru unii dintre asistaţi şi pentru zile
festive, etc, realizându-se chiar economii la sfârşitul anului în valoare de
725,43 lei.

 Starea de igienă atât a copiilor cât şi a instituţiei a fost permanent
monitorizată şi susţinută de asistenţii medicali, medici, cu o contribuţie
deosebită a personalului de curăţenie şi al spălătoriei.

 S-a realizat încadrarea în grad de handicap grav a tuturor beneficiarilor
cuprinşi în serviciul rezidenţial şi a fost reglementată situaţia juridică a
acestora.( acte de identitate, certificate de naştere, etc)

 S-au realizat pe parcursul anului 2012, din punct de vedere medical, 150
de tratamente injectabile la recomandarea d-nei dr. Mălăncrăvean Rodica,
108 de tratamente injectabile la recomandarea d-lui dr. Batea Cristian, 4
tratamente injectabile la recomandarea d-lui dr. Pop Horea şi 61
tratamente injectabile la recomandarea d-nei dr. Caliani (tratament aferent
de bază). S-au efectuat 34 contenţionări fizice la recomandarea d-lui dr.
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Pop Horea şi 6 contenţionări chimice la recomandarea d-lui dr Pop Horea
şi d-nei dr. Mălăncrăvean Rodica. S-au efectuat 22 de pansamente la
recomandarea d-nei dr. Mălăncrăvean Rodica.

 În cursul anului 2012, a fost solicitat doar o singură dată serviciul de
urgenţă 112 UPU Sighişoara, pentru o entorsă la genunchiul stâng a unei
beneficiare. A fost internat în spital pentru investigaţii, un singur beneficiar.
S-au realizat 4 consultaţii medicale de specialitate solicitate suplimentar
pe parcursul anului 2012, pentru 4 copii. S-au efectuat 539 de tratamente
pentru afecţiuni cronice şi acute.

 Au fost realizate 30 de vaccinări antigripale a copiilor de către d-na dr.
Mălăncrăvean Rodica, precum şi la 2 angajaţi, vaccinul fiind retras între
timp.

 Pentru medicamente şi materiale sanitare a fost cheltuită suma de
1.374,92 lei lunar/copil în medie, o sumă semnificativ de redusă.

 Au fost efectuate 2 echipări din stocul existent, din buget, şi echipări
ocazionale cu tot ceea ce este necesar, din donaţii fără să fim nevoiţi să
facem achiziţii din bugetul Complexului pe 2012, cu excepţia achiziţionării
în decembrie 2012 a unor papuci de casă în valoare de 705 lei pentru
pachetele de Moş Crăciun.

b.) Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate
din cadrul CSCDN Sighişoara, cu o capacitate de 60 de locuri, are ca misiune:
prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor, dezvoltarea de deprinderi
de viaţă independentă, recuperare-reabilitare, educaţie şi intervenţii de
specialitate, consilierea copilului şi a familiei.
Numărul de beneficiari al serviciului de recuperare de zi pentru copilul cu
dizabilităţi din comunitate din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu
Deficienţe Neuropsihiatrice Sighişoara, a crescut cu 3 copii.

 Statistică:
 număr de copii în serviciul de recuperare de zi la 01.01.2012 60;
 număr de copii în serviciul de recuperare de zi la 31.12.2012 51.
Pe parcursul anului 2012, au fost incluşi în program 4 copii şi au fost închise 13
cazuri.
Activităţi:
 Copii au beneficiat permanent de evaluări şi reevaluări conform

necesităţilor metodologiilor de lucru.
 S-au desfăşurat activităţi de recuperare, reabilitare, kinetoterapie,

ergoterapie, psihopedagogie, psihoterapie, consilierea copilului şi a
familiei, asistenţă socială.

 Intervenţiile personalizate au fost realizate de un număr de 5 specialişti.
 Beneficiarii cu prezenţă constantă, au dobândit progrese pe toate ariile:

socio-afectiv (dezvoltarea de competenţe emoţionale prin terapii cognitiv-
comportametale, responsabilizarea şi implicarea copilului în activităţi
casnice simple), cognitiv-comportamental (respectarea regulilor,
reducerea comportamentelor opozante, creşterea gradului de implicare în
sarcini impuse, creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei, realizarea
unor puzzle-uri, completarea imaginilor lacunare simple, împărţirea unei
sarcini în paşi mici, utilizarea diferitelor jucării, în afara celor care
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presupun antrenament cognitiv, reţinerea unei succesiuni de 2-3 acţiuni,
reproducerea succesiunilor evenimentelor petrecute într-o zi, denumirea
obiectelor din imagine, alcătuirea unor perechi de obiecte sau imagini ale
obiectelor cunoscute, indicarea imaginilor unor obiecte cunoscute descrise
prin funcţie, imitarea exerciţiilor ritmice simple, realizarea unor incastre
simple), abilităţi pre-academice şi academice (dezvoltarea motricităţii fine,
dezvoltarea abilităţilor manuale, oferirea de sprijin în consolidarea unor
noţiuni învăţate la şcoală, îmbogăţirea vocabularului cu multe cuvinte noi),
orientare spaţio-temporală, dezvoltarea şi coordonarea motorie, echilibru
şi autonomie personală (alimentaţie, igienă).

 S-au înregistrat progrese evidente în aria neuro-psiho-motorie.
 S-au atins în mare măsură obiectivele propuse, iar rezultatele pozitive

obţinute sunt confirmate de părinţi şi aparţinători.
 S-au realizat întâlniri cu părinţii şi aparţinătorii prin care li s-a prezentat

planul de recuperare şi modul de implementare a acestuia.
 Politica aplicată este aceea de a atrage părinţii, bunicii, asistenţii maternali

profesionişti în procesul de recuperare a copiilor, inclusiv prin continuarea
unor elemente ca teme de lucru la domiciliu de către părinţi, constituindu-
se astfel o echipă de lucru din specialist şi aparţinător (terapeut-
coterapeut).

 Au fost oferite şi se oferă servicii de consiliere a copilului şi familiei pe
diferite teme, cum ar fi: formele de abuz şi violenţă asupra copiilor din
comunitate.

 Rezultatele nu au întârziat să apară, copii realizând progrese în sfera
comportamentală, afectivă, socială, în sfera şcolară, autonomie personală
şi socială, kinetică, tocmai datorită mediului lucrativ creat asemănător cu
cel familial.

 Dificultăţi întâmpinate în cadrul serviciului de recuperare de zi pentru
copilul cu dizabilităţi din comunitate menţionăm:
- neocuparea posturilor de specialitate: logoped, kinetoterapeut – fapt ce

provoacă exprimarea a foarte multă nemulţumire din partea părinţilor
copiilor (unii copii au beneficiat de astfel de servicii, cu rezultate de
excepţie);

- există părinţi care au avut şi au o slabă prezenţă, ceea ce bulversează
graficul specialiştilor, creând timp morţi şi frustrând astfel pe alţi copii
de serviciile de care au nevoie şi ar putea să beneficieze. Datorită
absenţelor prelungite, din motive necunoscute, se perturbă
desfăşurarea normală a programului de terapie şi nu se pot obţine
progresele scontate. Acest lucru se menţine chiar dacă s-au trimis
părinţilor/reprezentanţilor legali ai beneficiarilor înştiinţări prin care li se
solicită prezenţa la unitate pentru clarificarea situaţiei, fie nu se
prezentau, fie veneau odată după care nu se mai prezentau.

c.) Activităţi de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu tulburări de spectru
autist (TSA) din cadrul CSCDN Sighişoara

Prin Acordul de parteneriat nr.20.552/27.09.2011 semnat între Fundaţia
Romanian Angel Appeal, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în vederea
implementării unor activităţi specifice în cadrul proiectului POSDRU 60289 “Şi ei
trebuie să aibă o şansă” - program de sprijin pentru integrarea socială şi
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profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” cofinanţat de Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul
major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii”, nr. contract POSDRU/96/6.2/ S/60289, s-au pus
bazele dezvoltării serviciilor sociale oferite în cadrul Complexului de Servicii
pentru Copilul cu Deficienţe Neuropsihiatrice Sighişoara cu activităţi de
consiliere şi asistenţă a persoanelor cu tulburări de spectru autist (TSA)
prin terapii de recuperare a persoanelor cu TSA în vederea integrării lor sociale
şi educaţionale într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi asistenţa familiilor
acestora.
În cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată a persoanelor cu TSA şi
a familiilor acestora sunt incluşi 23 de beneficiari.

Situaţia copiilor în Servicii Rezidenţiale de Îngrijire şi Asistenţă
Socială

Nr.
crt.

Denumire serviciu
rezidenţial pentru copii cu

deficienţe

1 ianuarie
2012

31 decembrie
2012

1.

Serviciul Rezidenţial de
Îngrijire şi Asistenţă Spcială
„SPERANŢA” din cadrul
Centrelor rezidenţiale pentru
copii cu deficienţe
neuropsihiatrice Tg. Mureş,
Ceuaşu de Câmpie

0 1

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.160/20.12.2011 s-a aprobat
colaborarea cu Spitalul Clinic Judeţean în vederea înfiinţării şi funcţionării
Serviciului Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă Socială „Speranţa”. În cursul lunii
octombrie, s-a instituit măsura de protecţie pentru o beneficiară în această
unitate socio-medicală.

Situaţia copiilor din cadrul serviciilor rezidenţiale coordonate de
ONG

Numărul beneficiarilor care se află cu măsură de protecţie specială - plasament
la Organisme Neguvernamentale este în continuă scădere.

 Statistică:
 număr de copii/tineri la data de 01.01.2012 - 233
 număr de copii/tineri la data de 31.12.2012 – 220, dintre care:

 176 copii, cu vârsta cuprinsă între 1 - 17 ani;
 44 tineri, în vârstă de 18 ani şi peste 18 ani.
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 S-a încetat măsura de protecţie pentru 32 beneficiari, astfel:
 Redare în familia naturală 5 cazuri;
 Încredinţare în vederea adopţiei 1 caz;
 Inserţie socioprofesională 10 cazuri;
 Transfer Centru destinat adulţilor 1 caz;
 Încetare efectul legii, împlinirea vârstei de 18 – 26 ani 7 cazuri;
 Căsătorii 2 cazuri;
 Înlocuirea plasamentului de la OPA la alt judeţ 1 caz;

Cazuri închise în sistemul judeţean de protecţie a copilului 27 cazuri
 Transfer la un CTF din cadrul DGASPC Ms 4 cazuri;
 Transfer la alt CTF din cadrul OPA Ms 1 caz;

Înlocuiri de măsură în cadrul sistemului de protecţie a copilului 5 cazuri
 Au intrat cu măsură de protecţie pe parcursul anului 2012 un număr de 19

copii:
 din plasament familial 1 caz
 din SIRU Tg. Mureş 9 cazuri;
 transfer de la CTF OPA la un alt CTF OPA 1 caz;
 din reţeaua de asistenţă maternală 4 cazuri;

Înlocuiri de măsură în cadrul sistemului de protecţie a copilului 15 cazuri
 din familia bioligică 3 cazuri;
 din alt judeţ 1 caz.

Cazuri noi intrate în sistemul de protecţie al copilului 4 cazuri

Situaţia copiilor/ tinerilor ocrotiţi în casele de tip familial şi în apartamentele
rezidenţiale ONG la data de 31.12.2012

Nr.
crt

Denumirea Fundaţiei /
Asociaţiei

Sediul Fundaţiei /
Asociaţiei

Serviciul rezidenţial /
Locaţia

Număr de
copii

protejaţi

Persoana de
contact

Nr. de telefon /
fax

1. Fundaţia
Global Care România

Tg. Mureş, str.
Pădurii, nr.2,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
„Casa Speranţei”

Tg. Mureş, str. Pădurii,
nr.2, judeţul Mureş

6 Andrei Cotruş 0741/ 249.273

2. Fundaţia
Global Care Romania

Tg. Mureş, str.
Pădurii, nr.2,
judeţul Mureş

Apartament de tip
rezidenţial

Târgu Mureş, B-dul 1848,
nr.25/35, judeţul Mureş

1 Andrei Cotruş 0741/ 249.273

3. Asociaţia de Caritate
"Betania"

Comuna Băgaciu,
str. Principală,

nr.178
judeţul Mureş

Casa de tip familial
Comuna Băgaciu, str.

Principală, nr.178,
judeţul Mureş

14 Ştefan Pîrîu 0265/425.711

4. Asociaţia
"Pro Christo et Ecclesia"

Tg. Mureş,
str. Hegyi Lajos,

nr.9, judeţul Mureş

Căminul de copii Dorcas,
Municipiul Tg. Mureş, str.

Călăraşilor, nr.86,
judeţul Mureş

8 Hallmenn Mária 0265/216.790

5. Fundaţia "Lazarenum"
Tg. Mureş, str. Mihai

Eminescu, nr.30,
judeţul Mureş

Căminul de copii Lydia
Tg. Mureş, str. Mihai

Eminescu, nr.30,
judeţul Mureş

11 Pánczél Judit 0265/213.721

6.
Fundaţia "Dove

Internaţional Romănia"
(filiala Mureş)

Tg. Mureş,
str. Aleea Vrancei,

nr.12/3,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
Comuna Sângeorgiu de

Pădure, str. Rozelor, nr.5,
judeţul Mureş

15 Paul Crişan 0745/380.696
0365/428.284

7. Fundaţia Creştină
"Rhema"

Tg. Mureş, str. 22
Decembrie 1989,

nr.158/B,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
"BANNATYNE"

Tg. Mureş, str. 22
Decembrie 1989,

nr.158/B, judeţul Mureş

4 Ibolya Ungur 0265/218.339
0265/211.274
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8. Fundaţia Culturală
"Czegei Wass"

Reghin,
str. Pandurilor,

nr.49/B,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
Tulipan

Comuna Aluniş, sat Lunca
Mureşului, nr.55,

judeţul Mureş

12 Bakos Katinka 0742/655.649

9. Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"

Tg. Mureş,
psj. Milcovului, nr.8,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
Târgu Mureş, str.
Libertăţii, nr.86,
judeţul Mureş

5 Bakó Béla 0745/642.914

10. Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"

Tg. Mureş,
psj. Milcovului, nr.8,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
Tg. Mureş, str. Milcovului,

nr.8, judeţul Mureş
6 Bakó Béla 0745/642.914

11. Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"

Tg. Mureş,
psj. Milcovului, nr.8,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
comuna Glodeni, nr.67/A,

judeţul Mureş
9 Bakó Béla 0745/642.914

12. Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"

Tg. Mureş,
psj. Milcovului, nr.8,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
comuna Glodeni, nr.67/B,

judeţul Mureş
6 Bakó Béla 0745/642.914

13. Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"

Tg. Mureş,
psj. Milcovului, nr.8,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
comuna Glodeni, nr.67/C,

judeţul Mureş
13 Bakó Béla 0745/642.914

14. Asociaţia
"Sfânta Elisabeta"

Tg. Mureş,
psj. Milcovului, nr.8,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
Tg. Mureş, str. Bodor
Péter, nr.2/5, judeţul

Mureş
1 Bakó Béla 0745/642.914

15. Fundaţia
"Andrei PRO VITA"

Tg. Mureş, str.
Plopilor, nr.4,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
comuna Şăulia, nr.58/A,

judeţul Mureş
5 Aurel Toma 0740/004.077

16. Asociaţia
"Forumul Ecumenic"

Comuna Bogata, str.
Principală, nr.413,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
Comuna Bogata,

str. Principală, nr.413,
judeţul Mureş

8 Molnár Eszter 0745/253.101

17. Fundaţia "LOC"
Tg. Mureş,

str. Abrudului, nr.15,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
"ANA-NADIA"

Com. Sâncraiu de Mureş,
str. Cooperativei, nr.16,

judeţul Mureş

8 Gaga Viorel 0265/218.978

18. Fundaţia "LOC"
Tg. Mureş,

str. Abrudului, nr.15,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
"REBECA"

Com. Sâncraiu de Mureş,
str. Cooperativei, nr.16,

judeţul Mureş

11 Gaga Viorel 0265/218.978

19. Fundaţia "LOC"
Tg. Mureş,

str. Abrudului, nr.15,
judeţul Mureş

Apartamentul de tip
rezidenţial

Tg. Mureş, B-dul 1
Decembrie 1918, nr.217,

apt.7, judeţul Mureş

2 Gaga Viorel 0265/218.978

20. Fundaţia "PRO SOVATA"
Sovata,

str. Lungă, nr.46/D,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
"TINKERBELL 1"

Sovata, str. Lungă,
nr.46/D, judeţul Mureş

8 Portik Antal 0265/570.742

21. Fundaţia "PRO SOVATA"
Sovata,

str. Lungă, nr.46/D,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
"TINKERBELL 2"

Sovata, str. Lungă,
nr.46/D, judeţul Mureş

9 Portik Antal 0265/570.742

22. Fundaţia
"KIWI-Casa Bucuriei"

Tg. Mureş, str.
Alexandru Papiu

Ilarian, nr.7,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
Tg. Mureş, str. Alexandru

Papiu Ilarian, nr.7,
judeţul Mureş

7 Luminiţa Micliuc 0265/219.060

23.

Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia
(filiala Sighişoara)

Parohia Ortodoxă Criş

Comuna Daneş,
sat Criş, nr.281,
judeţul Mureş

Casa de tip familial
Comuna Daneş, sat Criş,

nr.281, judeţul Mureş
5 Marius

Moldovan 0265/713.453

24.
Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia

(filiala Reghin)

Reghin, str. Nicolae
Bălcescu, nr.23,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
"CASA MARIA I"

Reghin, str. Spitalului,
nr.20, judeţul Mureş

10 Gherman
Dimitrie 0265/512.797

25.
Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia

(filiala Reghin)

Reghin, str. Nicolae
Bălcescu, nr.23,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
"CASA MARIA II"

Reghin, str. Nicolae
Bălcescu, nr.23, judeţul

Mureş

21 Gherman
Dimitrie 0265/512.797

26. Fundaţia "BUCKNER"
Tg. Mureş,

B-dul 1848, nr.28,
apt.33,

judeţul Mureş

Casa de tip familial
Tg. Mureş, str. Libertăţii,

nr. 32,  judeţul Mureş
7 Dacian

Moldovan 0722/403.490
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27. Fundaţia „Sfântul
Francisc”

Deva, str.
Progresului, nr. 6,
judeţul Hunedoara

Căminul de copii
„Sfântul Iosif”

Sovata, str. Câmpul Sărat,
nr. 22, judeţul Mureş

8 Lengyel János 0753/026.564

TOTAL 220

I.3. Situaţia copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate

DGASPC Mureş în colaborare cu autorităţile locale monitorizează cazurile de
copii a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate începând cu luna martie
2006, potrivit Ordinului nr.219/2006, emis de către Secretarul de Stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu privire la activităţile de
identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de
îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în
străinătate.
În cursul anului 2012, primăriile din judeţ au raportat trimestrial situaţia copiilor
care au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, sunt unici susţinători de
familie, provin din familii monoparentale.
La nivel judeţean, datele comunicate se prezintă în felul următor:

Număr de familii în care părinţii sunt
plecaţi la muncă în străinătate
la sfârşitul perioadei raportate

Număr de
copii la
sfârşitul

perioadei
raportate

Număr de
copii aflaţi în

îngrijirea
rudelor până
la gradul IV,
fără măsură
de protecţie

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportate

Alte
situaţiila AMP

în centre de
plasament

publice sau
private

la rude
până la

gradul IV

la alte
persoane/

familii

cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate 137 191 184 0 0 7 0 0
cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate

209 361 360 0 0 1 0 0
cu părinte unic susţinător
al familiei monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

83 104 99 0 0 0 0 5

Total trim. I 2012 429 656 643 0 0 8 0 5
cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate 162 224 220 0 0 4 0 0
cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate

344 499 499 0 0 0 0 0
cu părinte unic susţinător
al familiei monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

98 117 111 0 0 1 0 5

Total trim. II 2012 604 840 830 0 0 5 0 5
cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate 199 297 288 0 0 9 0 0
cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate

485 740 730 0 1 8 1 0
cu părinte unic susţinător
al familiei monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

116 152 146 0 0 1 0 5

Total trim. III 2012 800 1.189 1.164 0 1 18 1 5
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cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate 155 218 214 0 0 4 0 0
cu un singur părinte
plecat la muncă în
străinătate

260 408 389 2 1 16 0 0
cu părinte unic susţinător
al familiei monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

88 117 111 0 0 1 0 5

Total trim. IV 2012 503 743 714 2 1 21 0 5

În perioada iulie – septembrie 2012 s-au înregistrat cele mai multe cazuri de copii
(1.189) a căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate (800 familii), ocazie cu
care un număr de 20 copii au beneficiat de măsură specială de protecţie
(plasament în centre de plasament publice sau private – 1 copil, plasament la
rude până la gradul IV – 18 copii, plasament la alte persoane – 1 copil), 1.164 de
copii au rămas în îngrijirea rudelor până la gradul IV fără măsură de protecţie şi 5
copii se aflau în Căminul Sf. Iosif.
În perioada octombrie – decembrie 2012 se înregistrează cele mai multe cazuri
de copii cu măsură de protecţie, astfel:

- 2 copii plasaţi la asistent maternal profesionist;
- 1 copil plasat în servicii rezidenţiale;
- 21 copii plasaţi la rude până la gradul IV

ANUL
2012

Număr de copii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate

Distribuţia pe sexe
Masculin Feminin

Trimestrul I. 656 338 318
Trimestrul II. 840 439 401
Trimestrul III. 1.189 596 593
Trimestrul IV. 743 386 357

Facem menţiunea că situaţia de mai sus reflectă datele obţinute în urma
comunicării fişelor de monitorizare trimestriale de către autorităţile locale astfel:

- Trimestrul I. 67 primării din judeţ, reprezentând 65,68%
- Trimestrul II. 65 primării, reprezentând 63,72%
- Trimestrul III. 91 primării, reprezentând 89,21%
- Trimestrul IV. 82 primării, reprezentând 80,39% din totalul de 102

primării din judeţ.

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
pe grupe de vârstă

2012 <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani
Trim. I 4 25 112 142 183 190
Trim. II 5 47 143 172 223 250
Trim. III 13 40 194 267 319 356
Trim. IV 6 26 120 172 201 218
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I.4. Acţiunile aferente strategiei de incluziune socială a tinerilor
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

Pentru a facilita tranziţia de la şcoală şi viaţa în servicii rezidenţiale pentru copii,
către viaţa independentă şi încadrarea în muncă, pentru un număr de 10 tineri cu
vârstă cuprinsă între 17-22 ani este viabilă alternativa ocrotirii acestora în centre
de tranzit - două apartamente situate în Târgu Mureş.
Centrul de Tranzit « Ada » şi « Adi » a găzduit la data de 1 ianuarie 2012 un
număr de 10 tineri proveniţi din sistemul de protecţie al copilului Mureş care nu
au avut posibilităţi de integrare în familie, astfel:

- în apartamentul „Ada”, cu sediul pe str. Hunedoara, nr.21/26: -4 tinere;
- în apartamentul „Adi”, cu sediul pe str. Rozmarinului, nr.56/2: -6 tineri.

În cursul anului s-a înregistrat un număr de 5 ieşiri şi 3 intrări, la data de 31
decembrie 2012 beneficiau de serviciile centrului de tranzit un număr de 2 tinere
la Casa Ada şi 6 tineri la Casa Adi.
Scopul centrului de tranzit este de a-i sprijini pe tinerii beneficiari în vederea
integrării lor în societate. În cadrul celor două locaţii îşi desfăşoară activitatea 2
instructori de educaţie şi 1 educator specializat, postul de asistent social fiind
vacant.
Odată cu intrarea în centru, tinerii sunt sprijiniţi în vederea găsirii unui loc de
muncă. În acest sens, s-a ţinut legătura cu AJOFM Mureş, tinerii participând la
bursele locurilor de muncă organizate în oraş şi săptămânal, erau informaţi
asupra locurilor de muncă vacante existente.
Astfel, pe parcursul anului 2012, s-a realizat încadrarea în muncă, pe durată
determinată, a 2 (două) tinere, la o societate comercială din Tg. Mureş, 2 (doi)
tineri la Primăria mun. Tg. Mureş - Serviciul Administrativ, 2 (doi) tineri lucrând ca
voluntari la Fundaţia LOC din Târgu-Mureş.
Un tânăr a fost elev la Colegiul Constantin Brâncuşi Târgu-Mureş - studii
postliceale la profilul Măsurători-Devize, un tânăr student la Universitatea
Dimitrie Cantemir – studii masterale, o tânără studentă la Universitatea Petru
Maior din Târgu-Mureş.
Tânărul şi-au finalizat studiile, fără diplomă de bacalaureat, respectiv tinerii care
au fost la facultate şi-au definitivat studiile, urmând ca în sesiunea 2013,
februarie să-şi susţină lucrările de licenţă, respectiv de master.
În continuare se caută locuri de muncă pentru tinerii beneficiari din centru, însă
şansele sunt mici deoarece, în prezent, sunt tot mai puţine locuri de muncă
vacante. Tinerii au depus nenumărate CV-uri, dar nu au primit, deocamdată,
răspunsuri favorabile.
În cadrul Centrului de Tranzit, cu tinerii beneficiari, s-au desfăşurat, sub
îndrumarea instructorilor şi educatorilor, activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă zilnică precum şi activităţi privind gestiunea locuinţei. S-a urmărit
îndrumarea tinerilor în pregătirea şi prepararea hranei, însuşirea deprinderilor de
curăţenie în casă şi igienă personală, gestionarea bugetului personal, păstrarea
unui regim de viaţă care să prevină îmbolnăvirile, dar şi folosirea adecvată a
timpului liber. Tinerii beneficiari au fost îndrumaţi să participe la activităţile
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desfăşurate în cadrul Fundaţiei «Talentum» conform programului stabilit cu
aceştia.
În cadrul centrului de tranzit au fost organizate diferite evenimente cum ar fi:
sărbătorirea zilelor de naştere şi a evenimentelor religioase.

I.5. Asistenţa  Maternală Profesionistă

În cursul anului 2012 se observă o uşoară scădere faţă de anul precedent atât a
numărului de asistenţi maternali profesionişti (246 AMP angajaţi ai DGASPC + 1
AMP angajat de OPA), cât şi a numărului copiilor îngrijiţi în reţeaua de AMP (458
+ 1 copil la AMP OPA).
În cadrul Serviciului AMP s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 Evaluarea capacităţii solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic,
în vederea atestării ca Asistent maternal profesionist, de a oferi îngrijirea potrivită
copilului care necesită acest tip de protecţie:
În cursul anului 2012 au fost evaluate din punct de vedere social şi psihologic un
număr de 48 cereri.
S-a organizat Campania de promovare a profesiei de AMP în mass media prin
conferinţă de presă, intitulat generic „Şi tu poţi deveni părinte de profesie”,
fiind distribuite pliante la medicii de familie şi primăriile din judeţ.
 Pregătirea şi formarea profesională:

Pe parcursul anului au fost organizate 3 cursuri de formare profesională iniţială
pentru a deveni AMP, astfel:

- în luna martie 2012 – pentru 5 cursanţi;
- în luna iulie – 3 cursanţi;
- în perioada octombrie - noiembrie – 3 cursanţi.

TOTAL: 3 cursuri formare iniţială 11 cursanţi

31.12.2007 31.12.2008

299 291

430 453

Situaţia copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti (AMP)
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În perioada august-septembrie-noiembrie 2012 s-au organizat cursuri de formare
continuă pentru AMP pe următoarele teme: „Disciplinare pozitivă”,
„Comunicarea cu copii”, „Educaţia sexuală a copilului”, „Managementul
stresului”, la care au participat 96 asistenţi maternali profesionişti. Aceste
cursuri au fost susţinute de Fundaţia HHC România din Baia Mare.
 Atestarea ca asistent maternal profesionist:

În anul 2012 au fost atestate 11 persoane ca asistenţi maternali profesionişti, toţi
cei 11 AMP au fost angajate în perioada de referinţă.
 Procesul de potrivire a copilului cu AMP, plasarea şi îngrijirea copilului la

AMP, urmărirea plasamentului:
10 asistenţi maternali nou angajaţi au primit în plasament câte doi copii în urma
parcurgerii unui proces de potrivire dintre copil şi AMP, un AMP a primit 3 copii.
Copiii plasaţi la asistenţi maternali în cursul anului 2012 provin din:

- Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare,
trafic, migrare, telefonul copilului 15 cazuri,

- Spitale şi pediatrii 7 cazuri,
- familiile biologice 10 cazuri,
- alte judeţe 2 cazuri,
- Centrul maternal „Materna” 2 cazuri,
- CRCDN Tg. Mureş, Ceuaşu de Câmpie 1 caz,
- Plasament familial 1 caz

38 copii
 Menţinerea legăturilor copilului aflat în plasament la asistent maternal

profesionist cu familia biologică:
Pentru toţi copiii aflaţi cu măsură de protecţie la asistenţi maternali profesionişti
au fost trimise înştiinţări către familia naturală privind: modalitatea concretă de
reluare a legăturilor cu copilul prin stabilirea de întrevederi la sediul Direcţiei,
date privind evoluţia educaţională, medicală, fizică, psihică a copilului, fotografii
recente.
Pe parcursul anului 2012 prin consilierea familiilor copiilor şi în urma reevaluărilor
situaţiei copiilor, am reuşit să stabilim şi să menţinem legătura dintre copii şi
familiile naturale. Astfel au avut loc 120 întrevederi între familiile naturale şi copii
aflaţi la AMP, la aceste întrevederi au participat asistenţii sociali şi psihologii
responsabili de caz, întocmindu-se rapoarte de evoluţie a relaţiei copil/părinte
pentru fiecare copil. De asemenea s-au efectuat deplasări ale copiilor la
domiciliul părinţilor/bunicilor în vederea reluării legăturilor cu aceştia precum şi
pentru acomodarea copiilor cu noul mediu, acţiune premergătoare reintegrărilor
în familia naturală/lărgită, realizându-se învoirea în familia naturală sau la rude a
unui număr de 3 copii şi redarea acestora în familia naturală.

 Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti:

Asistenţii sociali responsabili de caz au evaluat activitatea asistentului maternal
profesionist prin vizite neanunţate la domiciliul acestuia pentru verificarea
modului de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în fişa postului. În urma acestor
demersuri întreprinse, în cursul anului 2012 au fost reînnoite un număr de 71
atestate, un număr de 14 atestate retrase, dintre care: 9 la solicitarea titularului, 4
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ca urmare a pensionării şi 1 inapt din punct de vedere medical, o singură
sancţiune disciplinară aplicată asistenţilor maternali profesionişti.
Un număr de 27 asistenţi maternali profesionişti îngrijesc un număr de 28 copii
cu handicap.
 Urmărirea evoluţiei copiilor aflaţi în plasament la AMP:
Pentru toţi copiii aflaţi în reţeaua de asistenţă maternală au fost întocmite
rapoarte de urmărire a evoluţiei acestora de către asistenţii sociali responsabili
de caz, fişe psihologice întocmite de psiholog, Convenţii de plasament, Planuri
individualizate de protecţie.
Obiectivul Serviciului de asistenţă maternală profesionistă este de a respecta şi
de a îndeplini finalitatea Planului individualizat de protecţie, astfel în cazul în care
finalitatea a fost adopţia, un număr de 13 dosare au fost predate la
Compartimentul Adopţii şi Postadopţii în vederea deschiderii procedurii de
adopţie pentru 13 copii, iar pentru 9 copii din AMP s-a finalizat procedura de
adopţie.
S-a reevaluat situaţia socio-psiho-medicală a 211 copii ocrotiţi la AMP.
157 copii au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic şi 103 copii au
beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică, în funcţie de nevoile identificate.

Statistică:

Intrări: 38 copii

15

2

1

Provenienţa copiilor intraţi în reţeaua de asistenţă
maternală
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ca urmare a pensionării şi 1 inapt din punct de vedere medical, o singură
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Ieşiri: 40 copii

- s-a înlocuit măsura de protecţie specială de la un AMP la altul în cazul a 6
copii.

- copii cu dizabilităţi: 28

 Şedinţe zonale cu Asistenţii maternali profesionişti:
Pe tot parcursul anului s-au organizat şedinţe zonale cu asistenţii maternali
profesionişti, ocazie cu care s-au discutat atribuţiile şi sarcinile, probleme
administrative (salarizare, planificare concediu de odihnă, metodologia de
decontare a drepturilor băneşti aferente copiilor aflaţi în plasament la aceştia,
precum şi alte probleme identificate de aceştia).
Şedinţele au fost organizate în perioada aprilie – mai şi octombrie – decembrie
pe grupuri de 30 - 40 asistenţi maternali profesionişti în următoarele zone: Tg.
Mureş (4 şedinţe), Reghin (3 şedinţe), Sighişoara (1 şedinţă), Târnăveni (1
şedinţă).

 Mobilizarea pe grupuri de suport a asistenţilor maternali profesionişti:

5

9

7

Situaţia copiilor ieşiţi din reţeaua de asistenţă maternală
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Cu ocazia zilei internaţionale a copilului, 1 iunie 2012, au fost organizate activităţi
cu copii, concursuri, picnic.
S-a organizat un concurs cu expoziţie de pictură, desen, creaţie cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, pentru copii din AMP. Au fost prezentate lucrări ale copiilor
din cele 41 grupuri de suport. Concursul s-a încheiat cu premiere a celor mai
bune lucrări în 21 decembrie, cu această ocazie grupurile de suport şi copiii au
participat la sediul direcţiei la o ceremonie de premiere, primind cadouri.
 Activităţi desfăşurate în străinătate cu asistenţii maternali şi copiii plasaţi la

aceştia:
În perioada 4-10 iulie 2012, un număr de 4 copii beneficiari ai măsurii de
protecţie plasament la AMP au participat la tabăra organizată de Alianţa pentru
Protecţia Copilului şi Tineretului Maghiar (MAGYISZ) la Fonyodliget, judeţul
Somogy, Ungaria. Copiii au fost însoţiţi de 1 asistent maternal profesionist şi de
un specialişti desemnat de conducerea DGASPC Mureş, delegaţie care a
participat în paralel la cea de-a VI-a Conferinţă Internaţională ai Asistenţilor
Maternali.

I.6. Informaţii  privind  adopţiile  naţionale

În cursul anului 2012, Compartimentul adopţii şi postadopţii a oferit următoarele
servicii specifice:
 Informarea unui număr de 40 persoane/ familii care au solicitat informaţii

privind procedura adopţiei personal la sediul DGASPC Mureş.
 Atestarea a 25 persoane/ familii apte să adopte, care anterior au fost

evaluate social, psihologic şi au participat la sesiunile de pregătire în vederea
asumări rolului de părinte:
o sesiuni de grup - 3 întâlniri la care au participat 16 familii şi 2 persoane,
o sesiuni individuale – la care au participat 5 familii,
o la diferenţa de 2 familii/ persoane nu a fost nevoie de participarea la

sesiunile de pregătire.
Din cele 25 de familii atestate, în cazul unei familii evaluarea socială, psihologică
şi sesiunile de formare în vederea asumării rolului de părinte s-a făcut de către
DGASPC Bistriţa-Năsăud deoarece familia avea reşedinţă pe raza judeţului
respectiv.
Persoanele adoptatoare au vârsta cuprinsă între 29 – 53 ani.

84%
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 La sfârşitul anului alte 10 persoane/ familii se aflau în proces de evaluare
ca persoană/familie aptă să adopte.

 Pe rolul instanţei judecătoreşti la finele anului se află situaţia a 4 copii pentru
deschiderea procedurii de adopţie internă.

În cursul anului 2012, am avut în evidenţă 35 copii eligibili pentru adopţie,
dintre care pentru 17 copii s-a deschis procedura de adopţie, din care pentru
8 copii demersurile au fost făcute de către Fundaţia Kiwi.
Copiii eligibili pentru adopţie prezintă următoarele caracteristici:
 Vârsta cuprinsă între 1 an şi 14 ani

 Sex

 Stare de sănătate

5

2
4

37%

20%

Distribuţia copiilor în funcţie de starea de sănătate
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 Etnie

Demersurile intreprinse pentru copiii eligibili pentru adopţie:
 Încuvinţarea adopţiei pentru 16 copii,

dintre care 3 copii erau din alt judeţ
 În proces de potrivire cu familii adoptatoare din judeţul Mureş 4 copii
 Încredinţarea în vederea adopţiei la familii din judeţul Mureş 4 copii

din alt judeţ (Braşov şi Sibiu), din care pentru 3 copii s-a încuvinţat adopţia.
 Expirat sentinţa de deschidere a procedurii de adopţie internă 10 copii,
 În diferite etape ale procesului de adopţie 8 copii

(s-au solicitat liste ORA – în bază nu s-au identificat persoane/familii sau nu
s-a putut continua procesul de potrivire din următoarele considerente:
persoana/familia nu a dorit continuarea procesului de potrivire sau aveau
copil încredinţat în vederea adopţiei).

Avem în evidenţă 4 cazuri de copii a căror Plan Individualizat de Protecţie are ca
finalitate adopţia, dosarul acestora a fost depus la instanţa de judecată cu
propunerea de deschidere a procedurii de adopţie.
În evidenţa Compartimentului Adopţii şi postadopţii, pe parcursul anului, s-au
aflat în monitorizare postadopţie un număr de 41 copii şi familiile adoptive,
aflaţi în perioada postadopţie, din care au fost închise un număr de 3 cazuri
pentru care s-a întocmit referat de închidere a cazului. Nu s-au constatat
probleme de acomodare a copilului cu familia adoptivă, nici cazuri de abuz
asupra copilului sau încălcări ale drepturilor lor, cea mai frecventă preocupare a
părinţilor adoptivi fiind referitoare la dezvăluirea adopţiei.
Au fost realizate evaluările specifice şi au fost încuviinţate de către Instanţa de
Judecată 3 adopţii în familie.

24

Distribuţia copiilor în funcţie de etnie
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Am avut situaţia a 2 copii şi a famililor adoptive ale acestora, care nu se mai
aflau în perioada de monitorizare postadopţie, care au solicitat îndrumare, sprijin
şi consiliere.

Situaţie comparativă
Nr.
crt. ACŢIUNI ANUL

2005
ANUL
2006

ANUL
2007

ANUL
2008

ANUL
2009

ANUL
2010

ANUL
2011

ANUL
2012

1.
Cereri de atestare ca
persoane/familii apte
să adopte un copil

31 51 25 25 24 24 31 35

2.

Persoane/familii
atestate ca apte să
adopte, din care:

19 21 17 21 15 22 31 25

- din mediul urban 16 16 17 18 9 18 27 21
- din mediul rural 3 5 - 3 6 4 4 4

3.
Vârsta persoanei
adoptatoare / ani

25 - 57 25 - 57 25 - 64 29 - 55 34 - 78 27 - 55 28 - 55 29 - 53

4.
Încuviinţări în
vederea adopţiei /
copii

6 21 14 7 8 14 13 16*

5.
Cazuri monitorizate
postadopţie / copii 41 70 52 33 23 50 41 41

* pentru 16 copii a fost încuviinţată adopţia (13 din judeţul Mureş şi 3 din alte judeţe)

Evenimente deosebite
Au fost organizate 3 sesiuni de asumare a rolului de părinte, unde au participat
un număr de 16 familii şi 2 persoane, iar pentru 5 familii s-a organizat individual
sesiunea de asumare a rolului de părite.
În data de 09.03 2012 cu ocazia „Zilelor Adopţiei” a avut loc un comunicat de
presă privind situaţia adopţiilor în judeţul Mureş.
În data de 08.06.2012 cu ocazia zilei copilului s-a organizat la sediul direcţiei
„Ziua Copilului” dedicat copiilor care se află în monitorizare postadopţie.
În data de 09.06.2012 am participat la Ziua Copilului în judeţul Covasna, la
invitaţia conducerii DGASPC Covasna, la întâlnirea au participat 2 familii care au
adoptat din judeţul Mureş, preşedinta Asociaţiei Părinţilor Adoptivi, specialiştii
DGASPC şi reprezentanţii Fundaţiei Kiwi Casa Bucuriei.

I.7. Protecţia  specială  a copilului  la  familii  sau  persoane

La data de 31 decembrie 2012 avem în evidenţă un număr de 732 copii, dintre
care:

- aflaţi în plasament familial la rude până la gradul IV inclusiv 581 copii,
din care 12 copii provin din alte judeţe;

- aflaţi în plasament la alte persoane/familii 150 copii,
din care 7 copii proveniţi din alte judeţe;

- plasament în regim de urgenţă la alte persoane/familii 1 copil.
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În cursul anului 2012 s-au înregistrat următoarele mişcări:

- s-a stabilit măsura specială de protecţie plasament la rude până la gradul
IV pentru 47 copii

- s-a stabilit măsura specială de protecţie plasament la alte persoane/
familii pentru 27 copii

- s-a încetat măsura specială de protecţie la rude până la gradul IV în cazul
a 60 de copii/tineri, astfel:

 redare în familia naturală: 6 copii
 efectul legii – împlinirea vârstei de 18 – 26 ani: 54 tineri
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- s-a încetat măsura specială de protecţie la alte persoane/ familii în cazul
a 16 copii/tineri, astfel:

 redare în familia naturală: 1 copil
 efectul legii – împlinirea vârstei de 18 – 26 ani: 12 tineri
 adopţie: 2 copii
 înlocuire măsură de protecţie în alt judeţ: 1 copil

- înlocuire măsură specială de protecţie de la alte persoane/ familii în cazul
a 2 copii, astfel:

 la servicii rezidenţiale OPA: 1 copil
 la asistent maternal profesionist: 1 copil

- menţinerea sau înlocuirea măsurii de protecţie în cadrul serviciului familial
pentru 40 copii/ tineri.

Odată cu intrarea în vigoare la data de 01.10.2011 a noului Cod civil, aprobat în
baza Legii nr.287/17.07.2009, măsura specială de ocrotire a minorului prin
instituirea tutelei, intră în sarcina Instanţei de tutelă.

I.8. Managementul  de  caz  al  copilului

Serviciul Management de Caz al Copilului din cadrul DGASPC Mureş şi-a
început activitatea din data de 23.04.2012, asigurând următoarele servicii:

 identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor în urma
o solicitării directe din partea copilului/ familiei şi/sau reprezentantului

legal
o referire din partea unei alte instituţii publice sau private
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o semnalare/ sesizare scrisă/ telefonică din partea unor alte
persoane decât membri familiei

o autosesizare
 evaluarea detaiiată
 planificarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie, reprezentant

legal, personae importante din viaţa copilului.

Beneficiari direcţi – copii şi familii în dificultate
În cursul anului 2012, în evidenţa serviciului figurau un număr de 306 sesizări/
solicitări, dintre care:

- 230 înregistrate în cursul anului 2012,
- 66 înregistrate în anul 2011 şi repartizate Serviciului Îngrijire de Tip

Familial al Copilului,
- 7 înregistrate în anul 2010 şi repartizate Serviciului Îngrijire de Tip

Familial al Copilului,
- 2 înregistrate în anul 2009 şi repartizate Serviciului Îngrijire de Tip

Familial al Copilului,
- 1 înregistrat în anul 2008 şi repartizat Serviciului Îngrijire de Tip Familial al

Copilului,
Semnalarea cazurilor a venit din partea:

- părinţilor: 47
- altor judeţe: 60
- autorităţii publice locale de la nivelul judeţului: 57
- alte rude (mătuşi, unchi, bunici): 71
- alte personae (foşti AMP, cadre didactice): 53
- alte instituţii (Poliţie, OPA, etc): 18

S-a realizat reevaluarea situaţiei a 209 copii care beneficiază de măsuri de
protecţie specială – plasament la Serviciul de Coordonare şi Administrare Case
de Tip Familial (51 cazuri), Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe
Neuropsihiatrice (116 cazuri) şi în serviciile rezidenţiale ale Organismelor Private
Autorizate (42 cazuri).
Au fost instrumentate 40 de cazuri de încetare de măsură din aceste servicii
rezidenţiale ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani, a finalizării studiilor liceale,
postliceale, universitare sau ca urmare a angajării în muncă, inserţiei socio-
profesionale, căsătoriei, reintegrării în familia naturală, decesului – conform
descrierilor de la punctul 1.2 din prezentul raport.
Pentru 72 copii, ca urmare a evaluării iniţiale şi/sau detaliate a situaţiei socio-
psiho-medicale au fost stabilite măsuri de protecţie, ca urmare a sesizării
Comisiei pentru Protecţia Copilului sau instanţei de judecată.
Împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor au fost:

- părinte în detenţie,
- decesul părintelui,
- dezinteresul părintelui,
- părinte plecat în străinătate

Acţiuni de prevenire a separării copiilor de părinţi:
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- În situaţia a 17 copii, aflaţi în evidenţa serviciului, prin sprijinul oferit de
Fundaţia „HHC România” din Baia Mare s-a reuşit prevenirea separării
copilului de părinte sau menţinerea copiilor în propria familie şi depăşirea
situaţiei de criză a familiei.

- În situaţia a 18 copii, s-a solicitat sprijin din partea Fundaţiei KIWI în
vederea prevenirii separării copilului de părinte şi menţinerea copiilor în
propria familie şi depăşirea situaţiei de criză a familiei.

A fost respinsă cererea familiei pentru plasament familial ca urmare a sesizării
Comisiei pentru Protecţia Copilului în cazul a 10 copii.
S-a purtat corespondenţă la peste 40 de solicitări/ sesizări, altele decât cele
privind instituirea unei măsuri de protecţie.
Din totalul de 60 solicitări, reprezentând corespondenţă cu alte judeţe, s-a
rîspuns la 49 solicitări, 11 dintre ele sunt în aşteptare de răspunsuri din partea
primăriilor.
S-a oferit consiliere psihologică pentru depăşirea unor evenimente / situaţii
dificile alături de părinte/ cuplu parental pentru 99 de copii şi familiile acestora.
S-au pregătit şi au fost depuse la Serviciul Juridic 14 cauze, la care nu sunt
sentinţe.
Pentru un număr de 13 cazuri s-a propus monitorizarea situaţiei de către
Primăriile de domiciliu.
Un număr de 3 cazuri au fost referite Organizaţiei „Salvaţi Copii”
Un număr de 7 copii, alţii decât cei din unităţi sanitare au fost plasaţi în regim de
urgenţă la:

 SIRU 3 copii
 AMP DGASPC 3 copii
 AMP OPA (Fundaţia “Kiwi”) 1 copil

I.9. Centrul  maternal  MATERNA

In anul 2012 echipa pluridisciplinară a Centrului Maternal „Materna” şi-a
continuat activitatea respectând legislatţa în vigoare şi urmărind îndeplinirea
misiunii proprii: „Centrul Maternal „Materna” este serviciul de tip rezidenţial, care
are scopul de a preveni separarea copilului de părinţii săi prin formarea,
menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru
asumarea responsabilităţilor parentale, re/integrare socio-profesională şi
comunitară.”

În perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 au beneficiat de serviciile Centrului 18
mame, împreună cu 21 de copii.
Dintre mame au fost 11 minore şi 7 majore, 3 au fost însărcinate şi 7 erau eleve.
5 dintre minorele rezidente ale Centrului au fost incluse în program prin Instanţă.
În anul 2012 s-au externat 16 cupluri mamă-copil, dintre care 6 au fost
reintegrate în familia naturală, 6 în cuplul conjugal (căsătoria unei minore), iar în
2 situaţii copiii au fost plasaţi la asistent maternal profesionist.
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În urma demersurilor iniţiate în cazurile de suspiciune de abuz sexual şi trafic de
persoane, acestea au intrat în atenţia organelor competenţe şi au fost cercetate
conform prevederilor legale.
S-au desfăşurat activităţi de prevenire a separării copilului de mamă, vizând în
primul rând situaţia minorelor gravide sau lăuze; astfel a continuat eficient
colaborarea cu DSP, iar datele centralizate au fost prezentate trimestrial în
Comisia pentru Protecţia Copilului.
În acelaşi scop s-au desfăşurat în colaborare cu Serviciul Managementul de Caz
al Copilului, sesiuni de lucru cu specialiştii din judeţul Mureş implicaţi în activităţi
de asistenţă socială.
Am întâmpinat dificultaţi semnificative în găsirea unui loc de muncă pentru
rezidente (cu atât mai mult cu cât 6 dintre ele sunt neşcolarizate), a unui spaţiu
locativ; astfel ne-am confruntat cu probleme în ceea ce priveşte încetarea
serviciilor Centrului.
Au fost probleme accentuate de reintegrare în cazul a 3 rezidente.
S-a semnalat suspiciunea de abuz sexual pentru 3 minore, iar de trafic de
persoane pentru 2 dintre ele.
Personalul centrului s-a confruntat cu problemele de comportament pe care le-au
manifestat 4 rezidente, astfel încăt de mai multe ori s-a impus solicitarea de srijin
din partea 112.
Colaborarea cu mamele rezidente este uneori dificila deoarece acestea prezinta
probleme psihiatrice.
La data de 31.12.2012 în Centrul Maternal „Materna” sunt găzduite 8 cupluri
mamă-copil (dintre care 4 mame majore, 3 mame minore, 1 gravidă majoră şi 9
copii)



I.10. Situaţia cazurilor de abuz sau neglijare a copilului

Legea 272 din 2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului
specifică: „copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale
şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori
degradante„ (art. 28) şi „copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror
forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă„.
În cursul anului 2012 în cadrul Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă
s-au înregistrat un număr de 339 sesizări, din care 320 au fost sesizări în
scris, iar 19 au fost telefonice. Din totalul de 339 de cazuri sesizate, 338 de
sesizări au fost confirmate şi 1 a fost infirmat.

Totalul de 338 cazuri confirmate au următoarele caracteristici:
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La începutul anului 2012 în serviciul rezidenţial din cadrul Serviciului de
Intervenţie în Regim de Urgenţă se aflau un număr de 14 copii.
Pe parcursul anului în Centru de Primire în Regim de Urgenţă au fost plasaţi
un număr de 53 copii, din care la finele anului 2012 au rămas 21 de copii.

Modul de soluţionare a cazurilor se prezintă în felul următor:

Centrul de zi pentru copilul exploatat economic:
În anul şcolar 2011 – 2012, un număr de 17 copii au fost înscrişi în Centrul de
Zi pentru Copiii Exploataţi Economic din cadrul Serviciului de intervenţie în
regim de urgenţă, (3 băieţi şi 14 fete; cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani), din
zonele defavorizate şi limitrofe a municipiului Tg. Mureş str. Dealului – cart.
Mureşeni, str. Băneasa şi str. Barajului, care au beneficiat de serviciile sociale
oferite, frecventând cursurile şcolare.
La terminarea anului şcolar, elevii au fost înscrişi (cu acordul părinţilor) la
şcolile cele mai apropiate de domiciliul lor în vederea continuării cursurilor
şcolare.

133
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Distribuţia cazurilor pe sexe

feminin - 205 masculin - 133

211

7

21

Finalitatea cazurilor cuprinse în SIRU la data de 31.12.2012
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La începutul anului 2012 în serviciul rezidenţial din cadrul Serviciului de
Intervenţie în Regim de Urgenţă se aflau un număr de 14 copii.
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plasament la AMP: 7 copii

plasament la CTF DGASPC Ms:18 copii

plasament la SR pentru copii cu
deficienţe: 2 copii

plasament la SR OPA: 9 copii

plasament familial: 2 copii

plasament în alt judeţ: 1 copil

cuprinderea în Centrul de Tranzit
Adi: 1 tânăr

redare în familie: 7 copii
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La începutul anului 2012 în serviciul rezidenţial din cadrul Serviciului de
Intervenţie în Regim de Urgenţă se aflau un număr de 14 copii.
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regim de urgenţă, (3 băieţi şi 14 fete; cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani), din
zonele defavorizate şi limitrofe a municipiului Tg. Mureş str. Dealului – cart.
Mureşeni, str. Băneasa şi str. Barajului, care au beneficiat de serviciile sociale
oferite, frecventând cursurile şcolare.
La terminarea anului şcolar, elevii au fost înscrişi (cu acordul părinţilor) la
şcolile cele mai apropiate de domiciliul lor în vederea continuării cursurilor
şcolare.

exploatare prin
muncă - 32

repatriere - 18

32 18

Obiectul sesizărilor

abuz fizic - 11

exploatare prin muncă - 32

Finalitatea cazurilor cuprinse în SIRU la data de 31.12.2012

plasament la AMP: 7 copii

plasament la CTF DGASPC Ms:18 copii

plasament la SR pentru copii cu
deficienţe: 2 copii

plasament la SR OPA: 9 copii

plasament familial: 2 copii

plasament în alt judeţ: 1 copil

cuprinderea în Centrul de Tranzit
Adi: 1 tânăr

redare în familie: 7 copii
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LEGENDĂ:

pl. fam. plasament la rude până la gr.IV, familii sau persoane

pl. AMP plasament la asistent maternal profesionist

SRCDN plasament în servicii rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi

CTF – DPC plasament în case de tip familial

CTF – ONG plasament la case de tip familial ale organizaţiilor nonguvernamentale

CM copii cuprinşi în centrul maternal

SIRU plasament în regim de urgenţă la Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă

În anul şcolar 2012 – 2013 Centrul de zi pentru copilul exploatat economic şi-
a încetat activitatea.

I.11. Situaţia copiilor din sistemul judeţean de protecţie

Număr copii în sistem: 1866
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Situaţia copiilor din sistemul judeţean de protecţie
la data de 31 decembrie 2012
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I.12. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului

Total ŞEDINŢE ALE COMISIEI: 34
Total CAZURI DISCUTATE: 419
Total HOTĂRÂRI EMISE: 264, din care

A.
Plasamente la AMP: 8
Plasamente la familii/persoane: 21
Plasamente în servicii rezidenţiale: 9
Înlocuirea plasamentului: 28
Încetare plasament: 93

B.
Atestări AMP: 11
Reînnoirea atestatului: 18
Reînnoire şi modificare atestat: 61
Modificare atestat de AMP: 1
Retragere atestat AMP: 6

C.
Hotărâri de menţinere plasament: 4
Hotărâri eliberare aviz favorabil: 4

D.
Menţinere plasament fără emitere de hotărâre: 155
Situaţii trimestriale, semestriale, anuale, ca:

- Raport privind monitorizarea gravidelor/lăuzelor minore pe
trimestrul IV 2011;

- Raport privind monitorizarea gravidelor/lăuzelor minore pe anul
2011;

- Raport privind activitatea Asociaţiei de caritate „Betania”;
- Informare privind raportul anual de implementare a planului de

măsuri privind prevenirea abandonului copilului de către familie
pe anul 2011;

- Aprobarea planului de măsuri privind prevenirea abandonului
copilului de către familie pentru anul 2012;

- Raport de activitate – Fundaţia Lazarenum;
- Raport de activitate – Asociaţia „Sf. Elisabeta”
- Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare din

judeţul Mureş în perioada 01.01.2012 - 31.03.2012
- Raport privind monitorizarea gravidelor/lăuzelor minore din

judeţul Mureş, pe trimestrul al II-lea/2012;
- Raport trimestrial cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile

sanitare din judeţul Mureş;
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- Raport privind situaţia minorelor gravide/lăuze pe trimestrul
III/2012;

- Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare din
judeţul Mureş, pe trimestrul III/2012.

E.
Hotărâri şi certificate de încadrare în grad de handicap: 1.390

I.13. Activitatea  Serviciului  de  Evaluare  Complexă

Pe parcursul anului 2012 au fost înregistrate un număr de 1.446 solicitări
de evaluare/ reevaluare a încadrării în grad de handicap, din care:

- 902 cazuri neuropsihice;
- 544 cazuri pediatrice

Număr evaluări/ reevaluări efectuate de către SEC: 1.446
Număr cazuri prezentate în şedinţele CPC în cursul anului 2012: 1.416, din
care:

- 1.390 cazuri pentru care s-au emis certificate
- 26 cazuri pentru care s-au întocmit scrisori privind neîncadrarea

sau amânarea pentru clarificarea situaţiei medico-psiho-sociale
Număr de copii pentru care s-au emis certificate de încadrare în cursul anului
2012: 1.353 *
* unii copii au avut mai multe reevaluări în cursul anului 2012 (au fost evaluaţi
de mai multe ori în cursul anului, având certificate valabile pentru perioade
mai scurte de 12 luni)

Număr de copii cu certificate de încadrare valabile la 31.12.2012: 1.316, din
totalul de 1.353 copii încadraţi în grad de handicap, 37 au împlinit vârsta de
18 ani până la data de 31.12.2012.
A. Situaţia solicitărilor privind ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP:

1. Numărul de copii pentru care s-a solicitat încadrare în grad de handicap:
1.353, din care:

– nu se încadrează/ amânată decizia de încadrare: 26
– încadraţi într-un grad de handicap: 1.353

Total copii cu
grad de

handicap
emis în 2012

Copii care au
împlinit 18 ani

în 2011

Certificate
valabile în
decembrie

2012
Cazuri noi Reevaluări

Grad Grav 702 17 685 68 634
Grad Accentuat 324 10 314 35 289
Grad Mediu 327 710 317 55 272
Total 1.353 37 1.316 158 1.195
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2. Copii încadraţi în grad de handicap: 1.316, cu certificate valabile în
cursul lunii decembrie 2012

3. Distribuţia după provenienţă a cauzisticii:

4. Situaţia şcolară a copiilor încadraţi într-un grad de handicap (cu
certificate valabile la data de 31.12.2012):

Nivel de şcolarizare/
Situaţie şcolară la data evaluării

Nr. copii cu grad de handicap
activ la 31.12.2012

Învăţământ liceal obişnuit 28

Învăţământ gimnazial obişnuit 162

Învăţământ primar obişnuit 175

Învăţământ preşcolar obişnuit 126

Învăţământ liceal special 5

Învăţământ profesional special 3

Învăţământ gimnazial special 143

Învăţământ primar special 131

Învăţământ preşcolar special 75

Abandon şcolar/ neşcolarizat 171

Neşcolarizabil* 150

Nu este cazul** 177

TOTAL 1.353

15

7

30 1

143

Provenienţa copiilor cu grad de handicap
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Provenienţa copiilor cu grad de handicap

familia naturală: 1152

familia lărgită (rude): 15

alte familii: 7

AMP DGASPC: 30

AMP OPA:1

CTF/ CRCDN DGASPC: 143

CTF OPA: 5
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* situaţia medicală nu permite şcolarizarea copilului
** copii cu vârsta sub 3 ani

B. Situaţia certificatelor de încadrare în grad de handicap emise în 2011,
pentru care nu s-a solicitat reevaluarea încadrării în 2012 (certificate
expirate): 96

Cetificate expirate
în 2012

Grad Grav 23
Grad Accentuat 29
Grad Mediu 44

Total 96

D. Alte activităţi:
- Evaluări la domiciliul copiilor netransportabili din familie sau din

unităţi ale DGASPC (CRCDN Tg. Mureş şi Ceuaşu de Câmpie,
CSCDN Sighişoara, SIRU).

- Participare la întruniri organizate de asociaţiile de părinţi, ONG-uri,
Centre Şcolare, Case de tip familial, ISJ, DSP, AJPS.

- Participare la activităţi comune cu alte servicii ale DGASPC Mureş
(deplasări de monitorizare a cazurilor comune)

- Participare la cursuri de perfecţionare profesionale specifice.
- Activităţi de formare/ perfecţionare profesională a AMP.
- Activităţi în colaborare cu Echipa Mobilă de Recuperare a Copiilor

cu Dizabilităţi

I.14. Activitatea  Echipei  Mobile  de  Recuperare  a  Copiilor
cu  Dizabilităţi (EMRCD)

Obiectivul central al activităţii EMRCD îl reprezintă furnizarea de servicii de
recuperare şi reabilitare la care copilul şi familia sa nu ar avea acces în mod
obişnuit. În acest fel se urmăreşte:
 menţinerea sau ameliorarea stării de sănătate a copilului cu dizabilităţi
 reabilitarea şi creşterea gradului de integrare socială a copilului cu

dizabilităţi şi a familiei sale.
 susţinerea familiei în vederea continuării programului de recuperare în

lipsa membrilor EMRCD
 dezvoltarea autonomiei şi creşterea gradului de participare la viaţa

comunităţii pentru copilului cu dizabilităţi, în limita posibilităţilor
 prevenirea separării copilului cu dizabilităţi de familia sa.

BENEFICIARI EMRCD
Numărul beneficiari la 01.01.2012 14
Numărul de beneficiari noi de servicii de recuperare în 2012 15
Numărul de beneficiari cărora le-a încetat furnizarea de servicii de
recuperare în 2012 3
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Număr beneficiari la 31.12.2012 26
Total beneficiari pentru care s-au acordat servicii în 2012 29

Serviciile prin EMRCD se acordă beneficiarilor pe o perioadă de 6 luni de zile
în baza Dispoziţiei emise de conducerea DGASPC Mureş.

Nr.
crt. Tip serviciu acordat Nr. total

beneficiari
Nr. total

intervenţii
1. servicii de recuperare kinetoterapeutică 23 491

2. servicii de asistenţă psihopedagogică 25 543

3. servicii de consiliere psihologică 28 453

4. servicii de asistenţă socială 21 85

5. servicii de intervenţie logopedică 2 55
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Distribuţia copiilor în funcţie
de grupa de vârstă

sub 1 an: 0

între 1 - 2 ani: 1 copil

între 3 - 6 ani: 9 copii

între 7 - 9 ani: 7 copii

între 10 - 13 ani: 5
copii

între 14 - 17 ani: 6
copii

peste 18 ani: 1
tânăr

15
52%

Distribuţia cazurilor în funcţie de sex

feminin masculin
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CAPITOLUL II.

ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE
(PERSOANE CU DIZABILITĂŢI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE)

II.1. Situaţia statistică a cererilor aprobate de internare în
centrele rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC

Nr.
crt Categorie

31
decembrie

2006

31
decembrie

2007

31
decembrie

2008

31
decembrie

2009

31
decembrie

2010

31
decembrie

2011

31
decembrie

2012

1. Solicitări 92 147 202 192 151 171 136

2.

Cereri
aprobate
de
internare

77 98 183 125 132 126 112

În cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Adulţi şi Asistenţă
Persoanelor Vârstnice au fost înregistrate în anul 2012, 136 cereri din partea
persoanelor cu handicap sau a reprezentanţilor acestora pentru internarea
într-unul din centrele rezidenţiale aflate în structura direcţiei.
Pe parcursul anului au fost emise 112 dispoziţii de internare după cum
urmează:
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Ianuarie 1 2 8 1 0 2 1 0 15
Februarie 0 0 6 0 1 0 3 0 10

Martie 0 0 5 0 0 2 0 1 8
Aprilie 1 2 0 4 1 0 0 0 8

Mai 0 0 1 2 2 2 0 1 8
Iunie 2 0 0 1 3 1 1 1 9
Iulie 1 2 2 0 1 0 0 0 6

August 3 2 0 0 1 1 0 0 7
Septembrie 3 0 0 1 1 2 0 0 7
Octombrie 3 3 0 0 1 1 0 0 8
Noiembrie 1 2 6 0 0 2 2 0 13
Decembrie 2 0 1 3 2 4 1 0 13

TOTAL 17 13 29 12 13 17 8 3 112
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Distribuţia celor 112 de cereri de internare aprobate în funcţie de anul
depunerii :

- 3 din anul 2009
- 4 din anul 2010
- 28 din anul 2011
- 77 din anul 2012

Pe parcursul anului 2012, s-au efectuat un număr de 6 cazuri de transfer între
centrele rezidenţiale din structura direcţiei şi un transfer între judeţe.
În cursul anului 2012, s-au emis 7 dispoziţii de menţinere a beneficiarilor în
Serviciile Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice în urma
împlinirii vârstei de 18 ani de către aceştea.

internari 2012

17 13

29

12 13 17
8 3

112

0

20

40

60

80

100

120

CIA
 Lun

ca
 M

ures
ulu

i

CIA
 G

lode
ni

CIA
 R

eg
hin

CIA
 C

ap
us

ul 
de

 C
am

pie

CIA
 Sigh

iso
ara

CRRN Bran
co

ve
ne

sti

CRRN C
alu

ga
ren

i

CRRN R
eg

hin
Tota

l

distributia pe sexe si mediul de provenienta a
persoanelor internate

31

19

33
29

0
5

10
15
20
25
30
35

feminin masculin feminin masculin

       urban        rural

Series1



RAPORT  ANUAL – 2012 DGASPC  MUREŞ
B.A.Cs/B.A.Cs

55

II.2. Situaţia asistaţilor din cadrul centrelor rezidenţiale
pentru persoane adulte

În toate centrele rezidenţiale pentru adulţi s-a urmărit abordarea individuală a
asistaţilor conform standardelor de calitate elaborate de Autoritatea Naţională
a Persoanelor cu Handicap, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor
oferite beneficiarilor.
În structura DGASPC Mureş există următoarele servicii rezidenţiale
destinate persoanelor adulte:

- Centre de Îngrijire şi Asistenţă la:
- Lunca Mureşului,
- Reghin,
- Glodeni,
- Căpuşu de Câmpie,
- Sighişoara.

- Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrice la:
- Brâncoveneşti,
- Călugăreni,
- Reghin – înfiinţat la data de 01 februarie 2010 ca structură în
subordinea DGASPC Mureş în baza Hotărârii CJ Mureş
nr.10/28.01.2010

- Centre de Integrare prin Terapie Ocupaţională la:
- Căpuşu de Câmpie,
- Glodeni

- Locuinţă Protejată la Căpuşul de Câmpie
Începând cu data de 1 iulie 2010, potrivit Hotărârii CJ Mureş nr.75 din 29
aprilie 2010 se reorganizează DGASPC Mureş, în urma înfiinţării CRRN
Brâncoveneşti, CRRN Călugăreni, CIA Căpuşul de Câmpie, CIA Glodeni, CIA
Reghin, CRRN Reghin, CIA Lunca Mureşului şi CIA Sighişoara ca structuri cu
personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura
DGASPC Mureş.

a) Situaţia comparativă a persoanelor asistate în centrele rezidenţiale din
judeţ:

Serviciul
rezidenţial

Persoane
asistate la
31.12.2012

Persoane
asistate
în anul
2011

Persoane
asistate
în anul
2010

Persoane
asistate
în anul
2009

Persoane
asistate
în anul
2008

Persoane
asistate
în anul
2007

Persoane
asistate
în anul
2006

CIA Sighişoara 46 47 47 46 50 50 51
CIA Reghin 47 47 49 64 77 52 90
CIA “Casa
Speranţei”
Reghin

30 29 28 30 30 30 -

CIA Lunca
Mureşului 100 101 113 129 124 132 121
CIA Glodeni 70 66 71 72 79 101 105
CIA Căpuşul
de Câmpie 50 50 50 48 46 67 64
CRRN
Călugăreni 204 206 214 203 198 263 257
CRRN „Sf.
Iosif”
Călugăreni

50 50 50 45 50 - -
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CRRN
Brâncoveneşti 257 250 253 253 253 236 289
CRRN „Sf.
Ana”
Brâncoveneşti

50 50 50 50 50 50 -

CRRN Reghin 49 45 25 - - - -
CITO Glodeni 30 30 29 30 29 - -
CITO Căpuşul
de Câmpie 20 20 20 21 22 - -
LP Căpuşul de
Câmpie 11 10 10 10 8 - -

TOTAL 1.014 1.001 1.009 1.001 1.016 981 977

b) Activităţi derulate:
În centrele rezidenţiale pentru persoane adulte, pe lângă activitatea zilnică de
îngrijire, asistenţă, recuperare şi reabilitare, se realizează evaluarea complexă
a beneficiarilor/ reevaluarea din 6 în 6 luni sau ori de câte ori apar modificări a
stării lor de sănătate fizică sau psihică.
Echipa pluridisciplinară a centrelor întocmeşte planul de recuperare detaliat şi
personalizat pentru fiecare asistat, cuprinzând: Programul Individualizat de
Îngrijire, Programul Individualizat de Integrare şi Reintegrare socială, Planul
Individual de Intervenţie, Raportul de evaluare şi orarul zilnic.
Pe tot parcursul anului centrele rezidenţiale au asigurat condiţii de participare
a beneficiarilor la diferite activităţi de integrare/ reintegrare socială. Au
încurajat şi sprijinit participarea lor la viaţa socială a comunităţii prin diferite
activităţi, astfel:
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sighişoara:

o parte dintre beneficiarii centrului au participat săptămânal la acţiuni de
terapie ocupaţională (colaje, croşetat, lectură de beletristică şi ziare,
jocuri de remi, şah, table, programe religioase, spectacole culturale)
iniţiate de organizaţiile neguvernamentale Veritas, White Rose.

o s-au organizat în cadrul unităţii întâlniri ale beneficiarilor cu călugării
mănăstirii “Sf. Dimitrie“, cu preoţi de diferite confesiuni: ortodoxă,
reformată, evanghelică, în principal aceste contacte având loc cu
ocazia principalelor sărbători religioase de peste an.

o Au fost prezenţi în instituţia noastră şi elevi ai şcolilor din localitate şi
împrejurimi, prilej cu care aceştia au prezentat programe artistice.

o S-a asigurat asistenţa medicală adecvată în scopul menţinerii stării de
sănătate a beneficiarilor prin identificarea cu promtitudine a cazurilor de
boală şi diagnosticarea corectă a celor suferinzi, instituirea şi aplicarea
unui tratament corect, urmărirea modului de evoluţie a stării pacienţilor
în timpul tratamentului, aprovizionarea operativă şi în sortimentele
stipulate în reţetele medicale întocmite de medici cu medicamentele
necesare.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reghin:
- Beneficiarii CIA Reghin au fost implicati in diverse activitati de

socializare si recreere organizate de specialistii centrului. Astfel de 1
Martie au fost confectionate si oferite martisoare, de 8 Martie au fost
oferite flori si cadouri pentru toate femeile asistate. Cu ocazia
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Sarbatorilor Pascale atat ortodoxe cat si catolice au fost organizate
activitati de confectionare de obiecte decorative specifice. De
asemenea au fost organizate sarbatorirea zilei de nastere si zile
onomastice sau a altor sarbatori traditionale unde au fost implicati si
elevi de la scolile din oras.A fost sarbatorita de asemenea Ziua
mondiala a varstnicilor si Ziua mondiala a persoanelor cu handicap . In
perioada sarbatorilor de iarna beneficiarii au fost colindati de catre
elevii scolilor si liceelor din localitate si de catre diversi artisti populari .
A fost organizata Sarbatoarea Craciunului cu servirea mesei
traditionale de Craciun si Anul nou.

- Cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun au fost vizitaţi de copii
şcolari de la şcolile din Reghin cu care institutia noastra are incheiat
parteneriat pentru derularea unor proiecte comune. Proiectul “ Bunici
pentru nepoţi “ incheiat cu Gimnaziul Alexandru Ceuseanu şi Liceul
„Lucian Blaga” si proiectul “ Punti peste generatii “ derulat impreuna cu
elevii liceului tehnologic “Lucian Blaga “ din Reghin.

- Toti beneficiarii care aveau nevoie de recuperare au fost cuprinsi in
programe de kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, magnetoterapie
si gimnastica medicala.

- In cadrul centrului zilnic se desfasoara activitati de ergoterapie cum ar
fi gradinarit, lucru de mana, pictat, modelaje, gatit, jocuri distractive.

- Asistatii au beneficiat de consiliere si evaluare psihologica. De exemplu
consiliere pe probleme de agresivitate, consumul de alcool si tigari.

- La nevoie s-a efectuat si consiliere pe probleme de incontinenta.
- Pe parcursul anului institutia a derulat si programe comune cu ONG-uri

ex. ASOCIATIA PROVIVERE –activitati de voluntariat care continua si
in prezent.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului:
- Sărbătorirea zilelor de naştere a asistaţiilor (responsabili de

activitate: psiholog, asistent social, educator)
- Evaluare/Reevaluarea din 6 în 6 luni sau ori de câte ori au apărut

modificări a stării de sănătate fizică sau psihică a beneficiarilor-
activitate permanentă.

- În urma evaluării/reevaluării au fost întocmite fiecărui beneficiar  Planul
Individual de Intervenţie:  care cuprinde

- Program Individualizat de Îngrijire
- Program Individualizat de Integrare şi

Reintegrare socială
- Plan  Individual de Intervenţie
- Raport de evaluare
- Orarul zilnic

Responsabili de activitate:   psiholog, medic, asistent social, asistent medical
- Vizite săptămănale ale echipei multidisciplinare pe sectoare pentru

analizarea şi rezolvarea problemelor apărute (responsabili activitate:
director, administrator, psiholog, asistent social, medic, asistent
medical, asistent de igienă).

- Bibliotecă: Program: marţi şi vineri  ora 1000 - 1200 (responsabili de
activitate: asistent social).

- Activităţi de socializare şi ergoterapie prin organizarea de excursii
cu  asistaţii  din cadrul centrului la:
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Locaţia: Salina Turda - Durgău
Data desfăşurării: 10.05.2012
Nr. asistaţi: 25  persoane
Responsabilitate: psiholog, as. social, educator

- Întocmirea actelor necesare pentru obţinerea drepturilor de care
beneficiază asistaţii: (pensii de invaliditate, pensii de limită de vârstă,
prelungirea certificatelor de încadrare în grad de handicap, transfer de
pensii etc).

Responsabil de activitate: asistent social
- În anul 2012 au fost trei cazuri de revizuire medicală pentru care s-au

făcut analize şi investigaţii medicale in vederea obţinerii pensiei de
invaliditate

- Pentru o singură persoană s-a făcut adresă la Primăria Aluniş în
vederea obţinerii certificatului de naştere, necesar la SPCLEP Reghin
pentru prelungirea cărţii provizorii.

- Actele necesare pentru prelungirea certificatelor de încadrare în grad
de handicap s-au depus la comisia din cadrul DGASPC Mureş pentru
patru asistaţi, două cazuri nevăzători şi două cazuri mintal.

- Pentru cele 15 cazuri de deces s-a aplicat procedura în caz de deces,
au fost înregistrate la Primăria Alunis, pentru nouă decese de
înmormântare s-a ocupat familia iar pentru şase cazuri s-a ocupat
instituţia

- În colaborare cu MedExpert Tg.Mureş s-au obţinut gratuit dispozitive
medicale pentru un număr de 16 asistaţi încadraţi în diferite grade de
handicap, tip fizic locomotor.

- Prin Casa de Asigurări de Sănătate s-a obţinut cu reducere o
intervenţie oftalmologică de înlocuire a cristalinului pentru un asistat.

- Întocmirea actelor pierdute sau expirate: (certificate de naştere, cărţi
de identitate, angajamente de plată, contracte de prestări servicii, etc.).

Responsabil de activitate: asistent social
- În luna octombrie s-au întocmit şi s-au depus actele la SPCLEP

Reghin pentru prelungirea cărţii de identitate pentru doi asistaţi.
- Dintre asistaţii internaţi în anul 2012, 14 cazuri sunt pensionari

pentru care s-a semnat angajamente de plată iar doi asistaţi, nu
realizează venituri şi nu au familie.

- S-au trimis adrese la DGASPC Mureş de sistare a indemnizaţiei
persoanelor cu handicap pentru 10 asistaţi internaţi în anul 2012

- În colaborare cu CEC Bank Brâncoveneşti, s-au transferat şase
pensii în cont bancar şi pentru care personalul de specialitate se
deplasează lunar în vederea ridicării din cont a pensiei şi plătirea
contribuţiei de către asistat, sumă stabilită prin angajamentul de
plată semnat la internare.

- Încheierea de contracte de servicii cu durată de 6 luni pentru fiecare
beneficiar.

Responsabili de activitate: psiholog, asistent social.
- În luna septembrie 2012 s-a întocmit dosarul de acreditare a

serviciilor sociale şi a fost depus la Agenţia Judeţeană de Prestaţii
Sociale Tg. Mures, ca urmare s-a obţinut acreditarea serviciilor
pentru 3 ani.
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- Întocmirea actelor în vederea obţinerii adeverinţelor de asigurat
pentru asistaţii fără venit.

Responsabili de activitate:   asistent social
- Adeverinţele de asigurat s-au prelungit din 3 în 3 luni pentru un

număr de 38 de asistaţi fără venituri bolnavi cronici în vederea
obţinerii de medicamente gratuite şi compensate.

- Evaluări, consiliere psihologică şi psihoterapie .
- activităţi individuale cu fiecare asistat, psihodiagnostic, măsuri

de  intervenţie şi asistenţă psihologică;
- investigarea şi diagnosticul tulburărilor psihice;
- evaluare comportamentală;
- evaluare cognitivă;
- evaluarea personalităţii;
- evaluarea stării afective;
- evaluarea contextului social în care se manifesta problemele

psihologice;
- orientarea asistaţilor spre diferite activităti instructiv-

terapeutice;
- întocmirea fişei psihologice personale fiecărui asistat,

examinarea  periodică a  acestora, urmărirea şi consemnarea  schimbărilor
intervenite;

- consiliere psihologică;
- medierea  conflictelor  apărute  între asistaţi;
- medierea  conflictelor  apărute  între angajaţii instituţiei;
- intervenţii  specifice  pentru  persoane  cu  nevoi  speciale
- asistenţa  bolnavilor terminali şi a aparţinătorilor aestora;
- educaţie  pentru  sanătate ,promovarea sanătăţii  şi  a  unui

stil  de  viaţă  sănătos;
- Activităţi de ergoterapie

Responsabili de activitate: educator, asistent social.
- Activităţile zilnice desfăşurate de persoanele asistate din cadrul

Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului au dus la
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prevenirea marginalizării sociale.

o Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor
fizice sau intelectuale

a. Activităţi practice
- lucru manual: confecţionarea de ornamente pentru

împodobirea centrului ( specific pentru fiecare sezon); confecţionarea de
felicitări şi mărţişoare, croşetat şi împletit din aţă diferite obiecte; etc.

- autogospodărire: persoanele asistate au fost implicate în
activităţi de grădinărit, decorarea sălii de activităţi, tait şi stivuit lemne de
foc în magazii, etc.

b. Activităţi de grup:
- jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri interactive de

stimulare cognitivă;
- discuţii libere: religioase, literare, medicale, istorice, sociale,

financiare, psihologice,
c. Activităţi informative:
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV,

filme artistice şi documentare,
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- grupuri informative: periodic întâlniri cu specialişti din diferite
domenii (securitate, sănătate, culturale, etc.), informări cu privire la
facilităţile/gratuităţi de care pot beneficia, drepturile pe care le au în
calitate de asistaţi.

o Activităţi de socializare
a. Activităţi intergeneraţii:
- susţinerea de spectacole artistice de către copii de la grădiniţe

şi elevi de la şcoli, în cadrul diverselor evenimente organizate de către Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă Lunca Mureşului,

b. Activităţi în comunitate:
- vizitarea în scopuri cultural- informative a diverselor instituţii şi

locaţii ( Căminul Cultural din Lunca Mureşului, Biserica din localitate, Târgul
cireşelor, Salina din Turda, etc).

- colindarea diferitelor instituţii cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
c. Activităţi recreativ distractive realizate în C.I.A. Lunca

Mureşului:
- aniversarea anumitor sărbători naţionale, religioase: 1 Martie,

Paştele, Moş Nicolae, Crăciunul, Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Handicap;

- aniversarea lunară a zilelor de naştere ale beneficiarilor;
- vizite între beneficiarii Centrului Lunca Mureşului şi C.R.R.N.

Brâncoveneşti.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni:
o Organizarea serbării zilelor de naştere a beneficiarelor;
o Psihologul instituţiei a realizat convorbiri, discuţii, mese rotunde pe

teme de actualitate pentru fiecare asistat în parte, consiliere în grup şi
consiliere individuală.

o Grupul de ergoterapie din CITO a confecţionat tablouri din gips ornate
cu şerveţele, magneţi de bucătărie, suport pentru lumânări, felicitări,
mărgele, brăţări, cercei etc.

o colaborăm cu ONG-uri,cu organizatii religioase, bisericile de toate
cultele, care ne ofera sprijin pe plan ecumenic si nu numai.

o O buna colaborare avem cu grupul religios „Credinta si lumina” din
Sangeorgiu  de Mures, la a caror intruniri lunare participam cat de des
putem.

o Colaboram  foarte bine cu cabinetul Stomatologic din comuna, cu
gradina Zoologica din Tg-Mures, cu asociatia Sf.Elisabeta din comuna,
unde mergem in vizita, iar copii de acolo efectueaza practica scolara la
noi.

o O beneficiara de la CITO s-a inprietenit cu o familie din Craciunesti,
unde petrece 2-3 saptamani vara si sarbatorile de obicei. Aceasta
beneficiara a fost intr-o tabara de o saptamana la Beregfurdo, din
Ungaria.

o Nu demult a fost inaugurat parcul de statui vizavi cu centrul nostru,
unde beneficiarele au participat la vizionarea spectacolului.

o La sfarsitul lunii iulie au fost organizate zilele Glodeniului, unde am
participat cu lucrarile noastre la o expozitie cu vanzare.

o Am oferit consiliere juridica si sprijin pentru o beneficiara in legatura cu
o mostenire si succesiune in familie.



RAPORT  ANUAL – 2012 DGASPC  MUREŞ
B.A.Cs/B.A.Cs

61

o Evenimente deosebite in acest an au fost serbarea Anului nou, a zilei
de 8 Martie, serbarea zilelor de nastere a beneficiarelor, serbarea
sarbatorilor Pascale, zilele satului, excursii si tabere pentru cateva
beneficiare, vizitarea Gradinii Zoo din Tg-Mures, care este totdeauna
asteptat si savurat de catre beneficiarele noastre,excursie la Sovata,
care trebuie efectuat in fiecare an.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Căpuşu de Câmpie:
Activitatea de ergoterapie

- Coordonarea beneficiarilor in adaptarea la un nivel de viata
independenta prin trasarea unor sarcini si responsabilitati de
autogospodarire comportament adecvat in societate, elemente de
igiena, respectul de sine precum  si a celorlalti beneficiari, relationarea
cu ceilalti tineri din afara centrului;

- Indrumarea impreuna cu instructorii de practica a beneficiarilor  la orele
de atelier in vederea  formarii unor deprinderi  de munca ,

- Orientarea spre activitati instructive educative la nivelul fiecarui
beneficiar, crearea unui climat de lucru in echipa ;

- Realizarea de obiecte decorative de interior si exterior din lemn, gips,
carton, hartie, material textile, fire, flori de paie, margele;

- Intretinerea spatiilor verzi, sadirea unor plante si flori care vor fi utilizate
in cadrul orelor de terapie ocupationala pentru realizarea obiectelor
decorative;

- Realizarea,indrumarea beneficiarilor pentru a realiza tehnica quilling-
ului;

- Realizarea unei expozitii aniversare “Primavara in sufletele noastre “ cu
ocazia implinirii a 4 ani de la inaugurarea Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupationala precum si prezentarea in cadrul acestui
eveniment a unui spectacol artistic realizat de beneficiarii centrului:
cantece, piesa de teatru, dans popular

- Participarea la o expozitie realizata cu ocazia unei lansari de carte
,,Monografia satului Capusu de Campie,, unde au fost expuse lucrari
realizate cu ocazia sarbatorilor de Pasti.

- Participarea beneficiarilor la Olimpiada Nationala Down Retezat, editia
a XVIII-a la probele sportive:calarie,atletism si tras cu arcul ,unde au
obtinut 7 premii I si un premiu II precum si medalii olimpice .

- Participarea beneficiarilor la ,,Jocurile Judetene Special Olympics,,
Simeria, editia  a VII-a, la proba sportiva fotbal baieti, unde am obtinut
locul III.

- s-a incheiat un acord de parteneriat cu Scoala Generala „Petru Maior”
Capusul de Campie” avand ca obiectiv principal colaborarea institutiilor
in programe de socializare; instructiv-educative.

- Participarea la festivitatile realizate de catre institutiile importante din
sat cu ocazia  sarbatoririi “Zilei eroilor” impreuna cu beneficiarii CITO:

- Prezentarea spectacolului de cantece si dans popular si a piesei de
teatru realizat cu beneficiarii CITO pentru un grup de persoane din
cadrul unei fundatii din Belgia; Participarea beneficiarilor la Olimpiada
Nationala Down Retezat, editia XIX-a la probele sportive: atletism si
tras cu arcul, unde au obtinut 3 premii I, 4 premii II si un premiu III
precum si medalii olimpice ;
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- Pregatirea produselor impreuna cu beneficiarii pentru participarea la
cea de a treia editie a Targului National al Unitatilor Protejate care se
va desfasura la TG Mures. Participarea  la cea de a treia editie a
Targului National al Unitatilor Protejate care s-a desfasurat la TG
Mures, organizat de fundatia ADV Romania.

- Participarea la cursul de pregatire profesionala “ Interpret in Limbaj
Mimico- Gestual ,organizat  de Asociatia  Pentru Integrare Sociala;

- Pregatirea unui grup de colindatori pentru spectacolele de Craciun.
- Participarea cu stand de expozitie a lucrarilor precum si cu grupul de

colindatori  la spectacolul desfasurat cu ocazia deschiderii bradului de
Craciun din localitatea Iernut organizat de fundatia Raza de Soare si
biblioteca locala

- Participarea cu stand de expozitie a lucrarilor precum si cu grupul de
colindatori  la cea de-a II-a editie a Festivalului de colinzi “Colindam
Jupane Gazda” din localitatea Iclanzel organizat de scoala generala
Petru Maior din localitatea Capusu de Campie si de Primaria Iclanzel ;

- orientarea  si aprofundarea unor activitati de munca asistata in functie
de deprinderile formate, de aptitudinile detinute, de modul de asimilare
a tehnicilor de lucru  si utilizarea corecta a instrumentelor de lucru;

- colaborarea  cu personalul  medico-sanitar si psiholog (personalul de
specialitate din cadrul comisiei multidisciplinare) pentru acordarea
nevoilor sociale de care are nevoie asistatul in functie de
particularitatile individuale, evolutia /regresia (in unele cazuri) ale
fiecaruia, de schimbarile in plan somatic care pot sa intervina datorita
varstei sau tabloului patologic al bolilor

- Identificarea abilitatilor si capacitatilor  de munca persoanelor noi
intrate in cadrul institutiei ;

- Evaluarea sistematica a deprinderilor invatate de catre beneficiarii
CITO, schimbarea tehnicilor de lucru in eventualitatea in care progresul
nu este cel dorit ;

- Indrumarea beneficiarilor  in luarea unor decizii responsabile cu privire
la activitatile practicate in cadrul orelor de terapie ocupationala;

II.3. Drepturile persoanelor cu handicap

Persoane cu handicap nevăzători adulţi şi copii aflaţi în plată la data de
31.12.2012: 3.629

- în cursul anului s-au emis 1.313 de dispoziţii de intrare în plată;
- Total sumă (îndemnizaţie) cu taxe poştale fiind de 21.267.661,07 lei,

suma lunară alocată pentru îndemnizaţii: 1.732.969,19 lei.

Persoane adulte cu handicap, altele decât nevăzători aflaţi în plată la data de
31.12.2012: 11.622

- Fondurile băneşti efective din bugetul de stat în anul 2012, pentru
adulţii cu handicap altale decât nevăzători, cu taxe poştale au fost de
32.319.608,43 lei, suma lunară alocată pentru îndemnizaţii:
2.686.674,30 lei.
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Copii cu handicap, altele decât nevăzători, aflaţi în plată la data de
31.12.2012: 1.084

- suma lunară alocată pentru bugetul personal complementar: 77.671,51 lei
În cadrul Serviciului evidenţă plaţi şi prestaţii sociale în cursul anului

- s-au introdus 982 dosare administrative noi în baza de date;
- s-au înregistrat un număr de 726 decese – cazuri scoase din baza de

date;
- s-au înregistrat 42 cazuri de transfer din alte judeţe;
- s-au transferat 12 cazuri în alte judeţe, s-au trimis dispoziţiile de

încetare de plată cu data transferului, precum şi scrisorile de înaintare
pentru bilete gratuite eliberate sau neeliberate, conform gradului de
handicap (Legea nr.448/2006), până în data transferului

- s-au eliberat 204 adeverinţe de venit pentru persoane cu handicap în
vederea virării îndemnizaţiei în cont bancar;

- s-a înregistrat 1 cerere de sistare a dosarului administrativ la solcitarea
beneficiarului

Acordare drepturi:
Legitimaţii transport interurban, urban:
În anul 2012 după cum arată tabelul şi diagrama de mai jos, au fost eliberate
în total 51.928 de bilete.

Tipul biletului Nr. bilete eliberate

CFR 13.179

Auto 38.749

Total bilete eliberate 51.928

În cursul anului 2012 s-au eliberat 2.274 de legitimaţii de transport
urban în comun.
Lunar se transmite către primăriile oraşelor din judeţul Mureş, tabel nominal
cu persoanele la care s-au eliberat legitimaţii de gratuitate la transportul
urban.
Lunar se întocmeşte situaţia stocurilor de bilete şi mandate poştale.
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Copii cu handicap, altele decât nevăzători, aflaţi în plată la data de
31.12.2012: 1.084

- suma lunară alocată pentru bugetul personal complementar: 77.671,51 lei
În cadrul Serviciului evidenţă plaţi şi prestaţii sociale în cursul anului

- s-au introdus 982 dosare administrative noi în baza de date;
- s-au înregistrat un număr de 726 decese – cazuri scoase din baza de

date;
- s-au înregistrat 42 cazuri de transfer din alte judeţe;
- s-au transferat 12 cazuri în alte judeţe, s-au trimis dispoziţiile de

încetare de plată cu data transferului, precum şi scrisorile de înaintare
pentru bilete gratuite eliberate sau neeliberate, conform gradului de
handicap (Legea nr.448/2006), până în data transferului

- s-au eliberat 204 adeverinţe de venit pentru persoane cu handicap în
vederea virării îndemnizaţiei în cont bancar;

- s-a înregistrat 1 cerere de sistare a dosarului administrativ la solcitarea
beneficiarului
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Auto 38.749
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urban în comun.
Lunar se transmite către primăriile oraşelor din judeţul Mureş, tabel nominal
cu persoanele la care s-au eliberat legitimaţii de gratuitate la transportul
urban.
Lunar se întocmeşte situaţia stocurilor de bilete şi mandate poştale.

CFR: 13.179
tichete

Auto: 38.749
tichete
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În cursul anului 2012 au fost înregistrate 1.435 cereri ale persoanelor cu
handicap grav, ori a reprezentanţilor acestora cu privire la opţiunea de
asistent personal sau indemnizaţie pentru îngrijire.
La data de 31.12.2012 în baza de date a DGASPC Mureş sunt înregistraţi:

- 663 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
- 3.027 beneficiari cu grad grav care primesc îndemnizaţie de

îngrijire a persoanelor cu handicap grav.

II.4. Activitatea Biroului de Evaluare a Persoanelor cu
Handicap pentru Adulţi

Obiectivele biroului:
- Preluarea documentelor de la beneficiari în vederea evaluării complexe

conform Legii 448/2006.
- Evaluarea complexă a solicitanţilor în vederea propunerii de încadrare

în grad de handicap.
- Evaluarea complexă în vederea menţinerii /prelungirii încadrării în grad

de handicap.

Activităţile desfăşurate în cursul anului 2012 şi rezultatele obţinute:
- Preluarea cererilor pentru evaluarea complexă, verificarea

documentelor şi programarea pentru evaluarea complexă la sediul
direcţiei sau la domiciliul solicitantului, în cazul persoanelor
imobilizate la pat – au fost evaluate 6.953 persoane, dintre care
64 evaluări la domiciliu;

- In urma evaluării s-au predat rapoartele de evaluare complexă
împreună cu propunerea de încadrare/ neîncadrare, însoţite de
dosarul persoanei solicitante către Secretariatul Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.

II.5. Activitatea  Comisiei  de  Evaluare  a  Persoanelor  cu
Handicap  pentru Adulţi

Total cazuri evaluate în cursul anului 2012: 7.353, din care:
- nevăzători: 1.788,
- alte tipuri de handicap: 5.565

A. Filtru pe TIP DE CAZ:
TIP DE CAZ NEVĂZĂTORI RESTUL TIPURILOR DE HANDICAP TOTAL

CAZ NOU 101 1.633 1.734
PRELUNGIRE 1.598 3.719 5.317
REVIZUIRE 89 213 302

TOTAL 1.788 5.565 7.353
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B. Filtru pe GRAD DE HANDICAP:

GRAD DE HANDICAP NEVĂZĂTORI

TOTALUL
TIPURILOR

DE
HANDICAP

NEÎNCADRARE 4 358
UŞOR 44 310
MEDIU 260 1.356
ACCENTUAT 1.041 3.914
GRAV fără ASISTENT
PERSONAL 9 379
GRAV cu ASISTENT PERSONAL 126 731
GRAV fără INDEMNIZAŢIE
ÎNSOŢITOR 26 26
GRAV cu INDEMNIZAŢIE
ÎNSOŢITOR 125 125

TOTAL 1.788 7.353

C. Filtru pe SEX:

TIP DE SEX NEVĂZĂTORI

TOTALUL
TIPURILOR

DE
HANDICAP

FEMININ 1.110 4.139
MASCULIN 678 3.214

TOTAL 1.788 7.353

D. Filtru pe TIP DE HANDICAP: TOTAL 7.353
 Handicap FIZIC: 841
 Handicap SOMATIC: 2.288
 Handicap AUDITIV: 76
 Handicap VIZUAL: 1.788
 Handicap MINTAL: 1.118
 Handicap PSIHIC: 786
 Handicap ASOCIAT: 82
 HIV-SIDA: 18
 BOLI RARE: 1
 SURDOCECITATE: -
 FĂRĂ tip de handicap: 355

E. Cazuri NOI: 1.734
101 – nevăzători,

1.633 – restul tipurilor de handicap

filtru pe GRAD DE HANDICAP

GRAD DE HANDICAP NEVĂZĂTORI
TOTALUL TIPURILOR

DE HANDICAP

NEÎNCADRARE 1 289
UŞOR 11 72
MEDIU 18 309
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ACCENTUAT 33 649
GRAV fără ASISTENT PERSONAL 1 131
GRAV cu ASISTENT PERSONAL 25 272
GRAV cu ÎNDEMNIZAŢIE
NEVĂZĂTOR 6 6
GRAV fără ÎNDEMNIZAŢIE
ÎNSOŢITOR 2 2
GRAV cu ÎNDEMNIZAŢIE
ÎNSOŢITOR 4 4

TOTAL 101 1.734

F. CONTESTAŢII la COMISIA SUPERIOARĂ Bucureşti total 223 cazuri,
din care:
 Alte handicapuri: 204 cazuri

 aceaşi rezultat: 190 cazuri
 neconcordanţă: 14 cazuri

 Nevăzători: 19 cazuri

 aceaşi rezultat: 17 cazuri
 neconcordanţă: 2 cazuri

CAPITOLUL III.

ACTIVITATEA CENTRULUI DE SPRIJIN SOCIAL
PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMI

Centrul de Sprijin Social pentru Comunităţile de Romi a fost înfiinţat în
luna mai 2006, în baza unui parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş (CJM)
şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.125 din 29 noiembrie 2007,
Centrul Social de Sprijin pentru Comunităţile de Romi, trece în subordinea
DGASPC Mureş, fiind coordonat din luna aprilie 2012 de Serviciul pentru
Prevenirea Marginalizării Sociale.
Misiunea centrului:
„Ne aflăm în mijlocul comunităţilor de romi, venim în sprijinul problemelor cu
care se confruntă, informăm, identificăm, îndrumăm, ajutăm populaţia de etnie
romă!”
Activităţi derulate în anul 2012:
Informarea elevilor de etnie romă asupra facilităţilor acordate în învăţământ
pentru apartenenţii la această etnie şi acordarea pentru elevii de etnie romă,
la solicitarea acestora, a 4 recomandări, care să-i sprijine la înscrierea la licee
sau în învăţământul universitar şi participarea la concursurile destinate
romilor.

Numărul recomandărilor s-a redus în ultimul an datorită ratei scăzute a
elevilor romi care au promovat examenul de bacalaureat în 2011.
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Colaborarea cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Mureş în
vederea informării persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă prin
prezentarea ofertelor obţinute de la AJOFM Mureş, precum şi despre cursurile
de formare organizate.
Organizarea de întâlniri trimestriale la sediul centrului cu mediatorii sanitari
din judeţ, în prezent în număr de 42, toate fiind persoane de etnie romă, cu
scopul de a identifica problemele cu care se confruntă populaţia din
comunităţile judeţului, de a realiza comunicarea între aceşti mediatori şi de a
stabili metode şi proceduri de intervenţie comune la nivel judeţean.
Organizarea zilei de 8 aprilie - Ziua Internaţională a Romilor.
Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentaţii romilor din judeţ.
Oferirea de consiliere medicală individuală pentru 136 persoane, inclusiv
consiliere antifumat. Acestea au fost sprijinite pentru efectuarea analizelor
medicale. Au fost identificate persoane care suferă de afecţiuni
cadiovasculare, dislipidemie, TBC sau alte afecţiuni pulmonare datorate în
principal fumatului, care au fost îndrumate spre Clinica de Pneumoftiziologie
şi urmărite dacă respectă indicaţiile medicale, astfel încât să se prevină
extinderea bolii în comunitate, persoane cu acuze specifice bolilor venerice şi
infecto-contagioase care au fost îndrumate către serviciile spitaliceşti sau
ambulatorii de profil.

Consiliere sociala pentru 32 persoane şi consiliere educaţională pentru
16 persoane care s-au adresat centrului, provenind din comunităţi de romi de
pe raza judeţului Mureş, au fost îndrumate către servicii abilitate a le sprijini în
vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă, unele dintre ele fiind
chiar din subordinea DGASPC.
Participarea la întâlnirile organizate la nivel judeţean, în cadrul Instituţiei
Prefectului, Consiliului Judeţean Mureş şi Primăriei Tg. Mureş, ocazie cu care
au fost promovate programe sau acţiuni adresate populaţiei de etnie romă,
venite în sprijinul acesteia. Aceste întâlniri au constituit o oportunitate de a
face serviciul cunoscut la nivel de judeţ, atât în rândul instituţiilor publice, cât
mai ales în rândul reprezentanţilor de etnie romă.
In luna septembrie 2012, prin colaborarea cu primăriile de pe raza judeţului
Mureş s-au făcut demersuri în vederea identificării unor posibilitaăţi de
acordare a unei locuinţe pentru tinerii cazaţi momentan în Centrul de Tranzit
din Târgu Mureş. Aceştia au fost înştiinţaţi de faptul că pot depune dosare
pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau ANL.
Au fost organizate cursuri de igienă şi prevenţie a bolilor infecto-contagioase
copiilor instituţionalizaţi în cadrul caselor de tip familial din Sîncraiu de Mureş
(la 9 din cele 11 case, programul de informare urmând să continue în
perioada următoare. Copiii au fost receptivi la noţiunile prezentate şi au pus
întrebări în cadrul acestor întâlniri.
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CAPITOLUL IV.

VIOLENŢA  ÎN  FAMILIE

Compartimentul de violenţă în familie a fost înfiinţat în anul 2012, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.75/2012 şi funcţionează în cadrul
Serviciului pentru Prevenirea Marginalizării Sociale.
În luna octombrie 2012 a fost înfiinţată Echipa Intersectorială în domeniul
Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie, conform Legii nr.217/2003,
republicată, pe baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.130/25.10.2012.
Prima şedinţă a Echipei intersectoriale a avut loc în data de 27.12.2012.
În data de 01.11.2012 am participat la Bucureşti la Conferinţa Naţională de
lansare a Campaniei de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind
prevenirea şi combaterea violenţei în familie -,,Violenţa în familie nu trebuie să
te lase rece!,, Ca urmare a lansării campaniei, au fost organizate evenimente
de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul violenţei în familie.
Caravana mobilă a ajuns la Târgu-Mureş, în data de 18.11.2012. În centrul
oraşului a fost amplasat un cort în care rula filmuleţul campaniei, au fost
completate 50 de chestionare şi au fost distribuite materiale de informare.
În cursul lunii octombrie am participat la Campania Sergiu Ardelean – Implică-
te responsabil! – organizat de Consiliul Judeţean Mureş. În cadrul Campaniei
16 zile de activism împotriva violenţei în familie, în data de 21.11.2012,
împreună cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii am participat
la un eveniment organizat în centrul Târgu-Mureşului, unde am oferit flori
persoanelor care au trecut prin centru, cu sloganul ,,Dăruieşte, nu da!,,

CAPITOLUL V.

APĂRAREA INTERESELOR DGASPC MUREŞ ÎN
INSTANŢĂ

În cursul anului 2012, reprezentarea în instanţă a DGASPC Mureş şi a
instituţiilor subordonate în litigiile aflate în curs de soluţionare la diferite
grade de jurisdicţie s-a realizat într-un număr de 245 cauze noi (intrate în
anul 2012), din care:
Nr.
crt. ACŢIUNI Nr.

cauze
1. Litigii în materia contenciosului administrativ 10
2. Litigii de muncă personal contractual şi litigii de muncă

funcţionari publici 39

4. Cauze întemeiate pe prevederile Legii nr.272/2004 152
5. Cauze întemeiate pe prevederile Legii nr.273/2004 23
6. Cauze având ca obiect înregistrarea ulterioară a naşterii 5
7. Litigii, având ca obiect alte cereri 16

Total 245
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CAPITOLUL VI.

SITUAŢIA BUGETARĂ

Buget aprobat pe anul 2012 112.598.000 lei
Buget cheltuit 2012 103.449.935 lei
Buget necheltuit 2012 9.148.065 lei

În decursul anului 2012 s-au încheiat 290 de contracte de achiziţie şi acte
adiţionale.
Au fost organizate proceduri de achiziţie conform OUG nr.34/2006 în urma
cărora s-au încheiat contracte şi acte adiţionale, astfel:

- 33 proceduri de cerere de oferte cu publicare în SEAP;
- 31 licitaţii electronice – faza finală a procedurii de cerere de

oferte
Conform Listei de investiţii pe anul 2012 au fost realizate obiective în valoare
de 253.759 lei şi au fost demarate obiective de investiţii cu continuare şi
finalizare în anul 2013.
Valoarea realizărilor cuprinse în Programul de reparaţii pentru anul 2011 a
fost de 38.998 lei.

Evidenţa organizaţiilor nonguvernamentale a căror activitate a
fost susţinută financiar de Consiliul Judeţean Mureş

Nr.
crt.

DENUMIRE
ONG

SERVICIUL
SOCIAL

Tip
beneficiari

Hotărârea CJM Parteneriat
nr./data

2012

nr./data nr. beneficiari suma/an

1.
Fundaţia
Andrei PRO
VITA

Casa de tip familial
Com. Şăulia, str.
Şes, nr.58/A,
judeţul Mureş

copii 28/08.04.2003 Convenţie de colaborare
157/21.01.2003 7 57.000

2. Asociaţia "Sf.
Elisabeta"

5 Case de tip familial
Tg. Mureş (Libertăţii,
nr.86; Milcovului,
nr.8) Glodeni
(nr.67/A, B, C)

copii 27/08.04.2003 Convenţie de colaborare
1506/12.02.2003 38 169.972

3.

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia -
filiala Reghin

Casa de tip familial
Aşezământul Social
"CASA MARIA I"
Reghin,
str. Stejarului,
nr.14/A,
judeţul Mureş

copii 57/27.05.2004 Convenţie de colaborare
4394/20.05.2004 10 132.076

4.

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia -
filiala Reghin

Casa de tip familial
Aşezământul Social
"CASA MARIA II"
Reghin, str. Nicolae
Bălcescu, nr.23,
judeţul Mureş

copii 78/12.12.2002 Convenţie de colaborare
10.208/06.12.2002 22 266.882

5.

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia -
filiala Tg.
Mureş

Casa de tip familial
nr.6 Sâncraiul de
Mureş, str. Vale,
nr.93

copii 26/25.03.2004 Convenţie de colaborare
26/30.03.2004 8 18.500

6.

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia -
filiala Tg.
Mureş

Casa de tip familial
nr.8 Sâncraiul de
Mureş, str. Vale,
nr.95

copii 59/16.12.2004 Convenţie de colaborare
59/16.12.2004 8 18.500



RAPORT  ANUAL – 2012 DGASPC  MUREŞ
B.A.Cs/B.A.Cs

70

7.
Fundaţia
"TALENTUM"
Tg. Mureş

Dezvoltarea
deprinderilor de viaţă
independentă;
Supervizarea
resurselor umane
ala DGASPC Mureş

copii/tineri - 40,
personal DGASPC

Mureş - 20
145/29.10.2005 Convenţie de colaborare

16361/18.07.2008 - 73.831

8.
Institutul Est
European Tg.
Mureş

asistenţă socială victimele violenţei
în familie 56/27.05.2004 Convenţie de colaborare

72/04.01.2005 266 137.922

9.

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia -
filiala Daneş

Casa de tip familial
Com. Daneş, sat
Criş,
nr.281, judeţul
Mureş

copii 155/20.12.2005 Convenţie de colaborare
17627/30.11.2005 7 82.115

10.

Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă
Alba Iulia -
filiala
Sighişoara

Centrul Creştin
Social Medical de zi
Sighişoara

vârstnici 42/30.03.2006

Act adiţional
1/2010 la Protocolul de colaborare

aprobat prin Hot.CJM
nr.84/04.08.2005

110 75.000

11.

Asociaţia
"Caritas -
Asistenţă
Socială" -
filiala
Organizaţiei
Caritas Alba
Iulia

acordarea de servicii
sociale şi socio-
medicale pentru
beneficiari din 72 de
localităţi din judeţul
Mureş

vârstnici 5/25.01.2007 Convenţie de colaborare
1/C/08.02.2007 2800 230.000

12.

Asociaţia
"Caritas -
Asistenţă
Socială" -
filiala
Organizaţiei
Caritas Alba
Iulia

program PHARE
705/2004 - Acordare
servicii sociale
comunitare pentru
650 persoane/an
Microregiunea
TÂRNAVA MICĂ

vârstnici Convenţie de colaborare
15.992/15.07.2008 650 300.000

13.
Fundaţia
RHEUM
CARE

prestarea serviciilor
medico-sociale de
specialitate de
recuperare pentru
persoane cu
deficienţe motorii şi
neuro-motorii

persoane cu
deficienţe motorii şi

neuro-motorii
127/30.11.2006 Protocol de colaborare

16173/09.08.2006 190 80.448

14. Fundaţia
RHEMA

Casa de tip familial
"Roses"
Tg. Mureş,
str. 22 Decembrie
1989, nr.158/B,
judeţul Mureş

tineri infectaţi cu
virusul HIV/SIDA 183/23.12.2008 Convenţie de colaborare

6495/28.03.2006 4 71.160

15. Fundaţia
BUCKNER

Apartament de tip
rezidenţial
Tg. Mureş, B-dul. 1
Decembrie 1918,
nr.217, apt.815,
judeţul Mureş

tineri Convenţie de colaborare
8998/22.04.2010 3

9.089
Suspendat

activitatea din luna
aprilie

16.

Organizaţia
Caritas Alba
Iulia Îngrijire
la domiciliu

program PHARE
703/2004 -
Dezvoltarea
serviciilor integrate
de asistenţă socială
la domiciliu în zonele
rurale ale
Microregiunii
TÂRNAVA MARE

vârstnici 76/29.05.2008 Convenţie de colaborare
31287/30.11.2009 400 92.000

17.
Fundaţia
„KIWI CASA
BUCURIEI”

servicii sociale de tip
rezidenţial,  servicii
în domeniul adopţiei
naţionale, servicii
sociale de
plasament familial,
servicii sociale de
asistenţă maternală,
servicii sociale de
prevenire al
abandonului

copii Convenţie de colaborare
10814/30.05.2004 9 22.630

18.
.

Fundaţia
BUCKNER

servicii sociale de tip
rezidenţial în Casa
de Tip Familial,
situată în Tg. Mureş,
str. Libertăţii, nr.32,
pentru 8 copii aflaţi
în dificultate, cu risc
crescut de abandon
sau instituţionalizaţi
şi care nu au
posibilitatea revenirii
în familie

copii Convenţie de colaborare
8320/12.04.2011 8 98.000
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19.

Fundaţia
ALPHA
TRANSILVA
NĂ

acordarea de servicii
de recuperare/
reabilitare şi îngrijire
în regim de zi şi
ambulatoriu pentru
copii cu dizabilităţi
cu un număr minim
40 în regim
ambulatoriu

copii cu dizabilităţi
Contract pentru acordare servicii

sociale
15650/18.07.2011

30 80.000

20.

Centrul
rezidenţial de
îngrijire şi
asistenţă
medico-
socială
"SPERANŢA"
Tg. Mureş

copii cu dizabilităţi 160/20.12.2011

Convenţie de colaborare
3233/10.02.2012
Act adiţional nr.1
8295/18.04.2012
Act adiţional nr.2

21122/08.10.2012

6 3.500
Lei/copil/lună

TOTAL 2.160.125

Programe / Proiecte

În interesul asistaţilor şi pentru a spori calitatea vieţii acestora în cadrul
serviciilor rezidenţiale, a fost continuată reforma sistemului de protecţie a
persoanelor cu handicap şi a procesului de dezinstituţionalizare, prin
restructurarea centrelor rezidenţiale de mare capacitate. În acest sens s-au
realizat următoarele demersuri:
 finalizarea acţiunilor de implementare a proiectului “Extinderea şi

dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Brâncoveneşti”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
(raportare si rambursare finală) si initierea demersurilor de intabulare si
autorizare a imobilului realizat prin proiect;
 participarea la vizita de post-monitorizare anuala a proiectului

“Extinderea şi dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Brâncoveneşti”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013;
 întreprinderea acţiunilor planificate de implementare a proiectului -

Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Brâncoveneşti prin crearea noului Centru de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică „Sf. Maria” Brâncoveneşti -, finanţat prin Programul privind
Incluziunea Socială (P.I.S.), Partea III – Programe de asistenţă socială,
Program pentru Persoane cu Dizabilităţi,
 întreprinderea acţiunilor planificate de implementare a proiectului -

Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Brâncoveneşti prin crearea noului Centru de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică „Primula” Brâncoveneşti -, finanţat prin Programul privind
Incluziunea Socială (P.I.S.), Partea III – Programe de asistenţă socială,
Program pentru Persoane cu Dizabilităţi,
 întreprinderea acţiunilor planificate de implementare a proiectului -

“Reabilitare, modernizare şi dotare clădire pentru înfiinţare Centru de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş” - în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 –
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale,
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 corespondenţă purtată cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Centru şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
privitoare la proiectele contractate,
 corespondenţă purtată cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş

privitoare la proiectele contractate, intocmirea si transmiterea portofoliului de
proiecte propuse pentru perioada de finantare 2014 – 2020, intocmirea si
transmiterea proiectului de buget pentru proiectele contractate;
 identificare de surse financiare nerambursabile, întocmirea şi

depunerea a trei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional
Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane;
 depunerea unei cereri de finanţare in cadrul Programului GRUNDTVIG
 depunerea a 3 dosare de candidatură (on-line) pentru primirea de

calculatoare în cadrul programului Assoclic, derulat de Asociaţia “Ateliere fără
Frontiere”, obţinerea a 8 calculatoare pentru casele de tip familial din cadru
Serviciului de coordonare şi administrare a caselor de tip familial, preluarea
acestora de la sediul Asociaţiei din Bucureşti;
 depunerea a 3 dosare de candidatură (on-line) pentru primirea de

calculatoare în cadrul programului Assoclic, derulat de Asociaţia “Ateliere fără
Frontiere”

- Acces IT pentru copii şi tineri instituţionalizaţi 1;
- Acces IT pentru copii şi tineri instituţionalizaţi 2;
- Start în viaţă!

Toate cele trei proiecte au fost declarate castigatoare, iar DGASPC Mures a
primit 16 calculatoare pentru copiii şi tinerii din sistemul de protecţie al
copilului şi asistenţă socială.

În ceea ce priveşte procesul de implementare al proiectului “Restructurarea
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti
prin crearea noului Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
“Sf. Maria” Brâncoveneşti”, următoarele activităţi au fost efectuate:

 corespondenţă cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale privitoare la participarea la şedinţa Consiliului Interministerial de
Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe;

 Actualizarea devizului general al investiţiei şi al indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei în vederea prezentării acestora în şedinţa
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional;

 Participare la şedinţa Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe pentru aprobarea noilor
indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

 Obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru obiectivul de
investiţie, a avizelor de amplasament de la S.C. Compania Aquaserv S.A. şi
Electrica Distribuţie precum şi obţinerea unei noi autorizaţii de construire.
Transmiterea acestor documente către Unitatea de Management a Proiectului
în vederea obţinerii avizului din partea Consiliului Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe;

 Refacere listă beneficiari şi completare dosare beneficiari ai
noului CRRN “Sf. Maria” Brâncoveneşti;

 Identificarea nevoilor de instruire pentru personalul care va
deservi noul CRRN “Sf. Maria” Brâncoveneşti;
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 Întocmire listă finală dotări pentru noul centru şi transmiterea
acesteia către Consiliul Judeţean Mureş;

 Întocmire rapoarte tehnice de progres;
VALOAREA PROIECTULUI: după modificarea devizului general al

investiţiei valoarea proiectului este de 3.764.850 lei. Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale din împrumut BIRD 4825-Ro va asigura contravaloarea a
674.899 euro, în limita a 90% din cheltuielile eligibile efectuate.

În ceea ce priveşte procesul de implementare al proiectului “Restructurarea
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti
prin crearea noului Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
“Primula” Brâncoveneşti”, următoarele activităţi au fost efectuate:

 corespondenţă cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale privitoare la aspecte procedurale;

 achiziţia studiului geotehnic, pentru faza de proiectare – Proiect
Tehnic -, conform “Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru
construcţii” indicativ NP 074-2007;

 publicarea “Invitaţiei pentru Oferte” pentru achiziţia lucrărilor de
construcţii ale CRRN “Primula” Brâncoveneşti;

 primirea şi evaluarea ofertei pentru execuţia lucrărilor de
construcţii;

 evaluarea ofertei depuse pentru execuţia lucrărilor de construcţii
ale noului centru, transmiterea de solicitări de clarificări către ofertant,
întocmirea raportului de evaluare şi transmiterea acestuia spre aprobare către
UMP;

 publicarea anunţului de atribuire al execuţiei lucrărilor de
construcţii;

 semnarea contractului pentru execuţia lucrărilor de construcţii;
 achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier;
 execuţia lucrărilor de construcţii ale Centrului de Recuperare şi

Reabilitare Neuropsihiatrică “Primula” Brâncoveneşti;
 întocmirea dosarului pentru obţinerea avizului pentru realizarea

racordului la energie electrică a noului centru şi obţinerea acestui aviz;
 întocmire dosar pentru obţinere aviz de branşare la reţeaua de

alimentare cu apă a noului centru şi obţinerea acestui aviz;
 efectuarea de plăţi pentru lucrări de construcţii, serviciu de

dirigenţie de şantier, asistenţă tehnică din partea proiectantului, taxă obţinere
aviz de racordare la energie electrică, cote legale (ISC şi CSC);

 întocmirea solicitării de rambursare nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 pentru
rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului;

 întocmire rapoarte tehnice de progres;
 finalizare listă beneficiari ai noului CRRN “Primula”

Brâncoveneşti şi transmiterea acesteia către Direcţia Generală Protecţia
Persoanelor cu Handicap;

 întocmire listă finală dotări pentru noul centru şi transmiterea
acesteia către Consiliul Judeţean Mureş;

VALOAREA PROIECTULUI: 3.179.550 lei din care echivalentul a
674.899 euro vor fi asiguraţi prin bugetul de stat, de la Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale din împrumut BIRD 4825-Ro, în limita a 90% din
cheltuielile eligibile efectuate.
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În ceea ce priveşte proiectul cu titlul “Reabilitare, modernizare şi dotare
clădire pentru înfiinţare Centru de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Luduş” depus în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.2, activităţile întreprinse în ultimul trimestru
din anul 2012 au constat in principal din următoarele:

 efectuarea vizitei pe teren in urma transmiterii raportului de
progres catre ADR Centru

 supravegherea realizarii lucrarilor prin numeroase vizite la
locatia santierului de lucrari, efectuarea a 4 sedinte de comandament cu
persoanele implicate in desfasurarea lucrarilor (beneficiar, executant,
proiectant) pentru rezolvarea problemelor aparute pe parcursul lucrarilor

 verificarea situatiilor de lucrari si plata facturilor emise de catre
executant si diriginte de santier in urma lucrarilor si serviciilor efectuate

 verificarea dispozitiilor de santier si a listelor de cantitati emise
de proiectant,  necesare lucrarilor suplimentare

 intocmirea caracteristicilor tehnice pentru o parte din bunurile
care urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului

 pregatire si transmitere catre ADR Centru a cererilor de
rambursare nr. 2 si nr. 3

 continuarea demersurilor in vederea angajarii de personal la
viitorul centru

 continuarea selectiei beneficiarilor
 continuarea efectuarii de sedinte de lucru cu echipa de

implementare pentru rezolvarea problemelor aparute in perioada
implementarii

 intocmire diverse rapoarte, situatii lucrari, legate de
implementarea proiectului.

VALOAREA PROIECTULUI: 3.713.785,07 lei din care valoarea TVA
692.342,16 lei; Valoare eligibilă 2.921.536,11 lei din care 2.863.105,39 lei
finanţare nerambursabilă şi 58.430,72 co-finanţare Consiliul Judeţean Mureş.
Costuri neeligibile: 99.906,80 lei.

CAPITOLUL VII.

RESURSE UMANE

De la începutul anului 2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de
918 angajaţi, obţinând rezultate bune.
În domeniul resurselor umane s-au luat toate măsurile de îmbunătăţire a
activităţii de gestionare a numărului de personal şi corelat cu acesta a
cheltuielilor de personal aprobate instituţiei prin buget de către Consiliul
Judeţean Mureş.
La nivelul anului 2012, s-a constatat o scădere a numărului de salariaţi
necorelat cu atribuţiile şi responsabilităţile posturilor, fluctuaţia de personal a
rămas foarte ridicată, astfel:



Denumire/Lună Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Nr. total posturi
aprobate 971 971 903 903 903 903 887 887 887 887 961 961
Total posturi
vacante 211 214 171 171 176 173 170,5 169,5 173,5 174,5 255,5 255,5
Total posturi
ocupate 760 757 732 732 727 730 716,5 717,5 713,5 712,5 705,5 705,5
Total funcţii
publice 109 109 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
F.p. vacante 39 39 31 30 34 34 33 34 34 34 35 35
F.p. ocupate 70 70 69 70 66 66 67 66 66 66 65 65
Total personal
contractual 862 862 803 803 803 803 787 787 787 787 861 861
P.c. vacante 172 175 140 141 142 139 137,5 135,5 139,5 140,5 220,5 220,5
P.c. ocupate 690 687 663 662 661 664 649,5 651,5 647,5 646,5 640,5 640,5

Persoane plecate în anul 2012:
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Asigurarea cu personal de specialitate, format în domeniul asistenţei sociale
(funcţii publice) este foarte dificilă din cauza salariilor foarte mici care pot fi
oferite precum şi datorită lipsei unor instrumente de motivare alternativă,
cunoscându-se regimul sever al incompatibilităţilor şi restricţiile impuse
acestei categorii de personal.
Pe parcursul anului 2012 s-au organizat şi desfăşurat concursuri de ocupare
a posturilor temporar vacante, precum şi de promovare în grad profesional/
clasă a funcţionarilor publici din cadrul direcţiei, astfel:

Nr. concursuri/ examene
organizate

Funcţionari publici 5
Personal contractual 34

A fost întocmit şi transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Planul
de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, conform Ordinului Preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel:

Nr. maxim
de funcţii
publice

Nr. funcţii
publice
ocupate

Nr. funcţii
publice
vacante

Nr. funcţii publice
propuse pentru

promovare

Nr. funcţii publice
pentru recrutare

109 66 34 12 32

Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, nr.147/29.11.2012.
S-au întocmit un număr de 5 dispoziţii pentru aplicarea unor sancţiuni
disciplinare personalului contractual din cadrul direcţiei.
Angajarea/numirea candidaţilor declaraţi admişi la concursurile de recrutare,
precum şi încetări de CIM/raporturi de serviciu:

Total persoane nou
angajate

Nr. persoane la care a încetat
CIM/raportul de serviciu

Total, din care 40 88
Funcţionari publici 1 6
Personal contractual 39 82

Contracte încetate în perioada 2005 - 2012
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Angajare asistenţi maternali profesionişti:

Total persoane
angajate

Nr. persoane la care a
încetat CIM

Asistenţi maternali
profesionişti 12 16

Dispoziţii emise la nivelul direcţiei: 947
În cursul trimestru II a anului 2012, s-a finalizat procedura de închidere a
Centrului de plasament Zau de Câmpie, respectiv disponibilizarea a unui
număr de 33 de angajaţi ai centrului, prin întocmirea de preavize/dispoziţii,
adeverinţe cu vechimea în muncă de la data de 01.01.2012.
În programul REVISAL – Registrul electronic de evidenţă al salariaţilor au fost
introduse modificările intervenite pe parcursul anului 2012, cu privire la
situaţia tuturor salariaţilor din cadrul direcţiei (angajări, încetări de contracte
individuale de muncă, modificarea duratei contractului precum şi a felului
muncii).
Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al
funcţionarilor publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a
resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, s-
a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor
profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a
funcţionarilor publici din cadrul direcţiei.
În concluzie, problema cea mai mare rămâne imposibilitatea respectării
Standardelor minime obligatorii pentru serviciile furnizate de direcţie, în ceea
ce priveşte resursele umane, lipsa unui sistem eficient de supervizare a
resurselor umane, acoperirea nevoilor cu personal de specialitate.
Executarea lucrărilor şi desfăşurarea activităţilor specifice direcţiei generale,
cu personalul existent, aflat ca şi număr la limita minimă de funcţionare,
atribuţiile posturilor/funcţiilor publice vacante fiind repartizate suplimentar
personalului existent.


